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Q.01 - Observe as figuras que se referem ao ciclo da esquistossomose 
mansônica. 
 

 
 
Em relação às figuras, é correto afirmar-se que: 
A) a infecção ocorre em 1 pelas formas 3, 4 e 5. 
B) a meiose ocorre da fase 3 para a fase 4. 
C) a passagem do indivíduo 5 pelo indivíduo 6 é necessária para que 

ele dê origem a  4. 
D) o indivíduo indicado por 6 é o hospedeiro definitivo do parasito. 
E) os indivíduos indicados em 2 localizam-se no sistema porta-

hepático de 1. 
 
Q.02 - A presença de cestódeos parasitando homens e animais, em 
geral pode ser detectada pela presença de estruturas esbranquiçadas, 
similar a pedaços de macarrão, que são proglotes maduros, que saem 
com as fezes. Quando estes proglotes são expelidos, a maioria das 
pessoas leigas acham que não há mais nenhum problema, porque eram 
pedaços de um animal que morreu e estava desmanchando. 
Desmentindo esse fato, que alternativas são possíveis de ocorrer com o 
homem, EXCETO: 
A) Proglotes com ovos férteis de Taenia saginata, se ingeridos, liberam 

larvas que podem se alojar no intestino delgado, causando a 
teníase. 

B) Proglotes continuam sendo produzidos pelo escólex, porque as 
tênias continuam vivas, presas ao intestino delgado absorvendo os 
alimentos digeridos. 

C) Proglotes com ovos férteis de Taenia solium, se ingeridos, liberam 
larvas que podem alojar em alguns órgãos, causando a cisticercose. 

D) Proglotes com ovos férteis de Echinococcus granulosus, se 
ingeridos, liberam larvas que pode alojar em alguns órgãos, 
causando a hidatose. 

 
Q.03 - Em um churrasco, ouviu-se o seguinte comentário: “Não vou 
comer carne de porco mal passada pois não quero me arriscar a ter 
cisticercose”. 
A cisticercose é uma doença provocada pela Taenia solium quando se 
instala em tecidos do corpo humano. 
Com base no ciclo da Taenia solium, o comentário é válido? Justifique 
sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04 - “Os genomas de dois parasitas que causam a esquistossomose 
foram seqüenciados, um passo que pode levar a vacinas para tratar e 
erradicar a doença. A esquistossomose causa mais enfermidade do que 
qualquer outra doença parasitária, com exceção da malária.” 

(New Scientist, 20/09/03) 
 
A) O que significa dizer que os genomas dos dois parasitas foram 

seqüenciados? 
B) A que reinos de seres vivos pertencem os agentes causadores da 

malária e da esquistossomose? 
C) Qual é a maneira mais comum de uma pessoa contrair malária? 
D) Como uma pessoa contrai esquistossomose? 
 

RESPOSTAS 
 
Q.01 E Q.02 A 
Q.03 
Não é válido. A cisticercose é adquirida com a ingestão, principalmente, 
de alimentos contaminados com os ovos da Taenia solium. A carne de 
porco, por sua vez, pode apresentar os cisticercos e a sua ingestão 
provoca a teníase (o desenvolvimento dos vermes adultos no tubo 
digestivo). 
 

 
 
Obs: Os casos de cisticercose humana são ocasionados por ingestão de 
ovos presentes em vegetais crus e mal lavados (principalmente 
verduras). 
 
Q.04 
A) Seqüenciar o genoma significa estabelecer a seqüência de bases 

orgânicas constituintes do DNA dos dois parasitas. 
B) O agente causador da malária, o protozoário Plasmodium sp. 

pertence ao Reino Protista. O agente causador da 
esquistossomose, o verme S. mansoni pertence ao Reino Animal. 

C) Contrai-se a malária através da picada da fêmea contaminada do 
mosquito anófeles. 

D) Contrai-se a esquistossomose através da penetração de larvas 
cercária na pele, quando se entra em contato com a água de 
reservatórios (lagos, lagoas, açudes, etc.) que contém as citadas 
larvas. 

 
  


