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1. (Ufes 2004)  Atualmente, muitas doenças têm 

preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a 

febre amarela, o possível retorno da varíola e, mais 

recentemente, a SARS. Todas elas são causadas por 

vírus, e sobre esses organismos é INCORRETO 

afirmar que  

a) são, estruturalmente, semelhantes às bactérias, 

podendo apresentar DNA ou RNA como material 

genético.    
b) apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico. No 

ciclo lítico, determinam a destruição da célula 

infectada.    
c) comandam o metabolismo celular do hospedeiro 

para a produção de proteínas de seu capsídeo e 

duplicação do seu material genético.    
d) apresentam a enzima transcriptase reversa, quando 

têm RNA como material genético, que produz um 

DNA viral para ser integrado ao DNA do hospedeiro.    
e) são parasitas obrigatórios, mas alguns podem 

sobreviver cristalizados por muitos anos.    

  

2. (Ufsc 2004)  Os hospitais estão sendo fechados e as 

pessoas estão morrendo. Um curto e incisivo relato de 

uma área da cidade de Cantão proporcionou uma das 

primeiras descrições sobre o caos na província de 

Guangdong, no sul da China, atingida por uma doença 

misteriosa, agora conhecida como síndrome 

respiratória aguda grave (SARS, na sigla em inglês). 

  

("SCIENTIFIC AMERICAN" - BRASIL. São Paulo: Duetto editorial, 

ano 2, v.13, p. 12, jun. 2003). 

 

A SARS veio se juntar a uma série de outras doenças 

parasitárias que atingem o homem. Com relação a 

essas doenças que podem atingir as populações 

humanas, é CORRETO afirmar que:  

01) A tuberculose, causada por um vírus, foi 

responsável por muitas mortes no passado. No 

entanto, atualmente, os casos fatais, provocados 

por essa doença no mundo, são raros.    
02) O combate ao mosquito Aedes aegypti e a 

vacinação da população são medidas eficazes no 

combate à esquistossomose.    

04) Nas doenças causadas por vírus, esses 

eventualmente se utilizam da maquinaria de síntese 

proteica da célula hospedeira para a construção de 

suas próprias proteínas.      
08) Doenças como a Amebíase, a Doença de Chagas 

e a Malária são ocasionadas por protozoários 

parasitas.     
16) Em seu ciclo de vida, muitos parasitas se utilizam 

de hospedeiros intermediários para alcançarem seu 

hospedeiro definitivo.    
32) SARS, AIDS e Dengue são ocasionadas por vírus.    
64) Como medida profilática para todas as doenças 

parasitárias conhecidas, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomenda que os governos dos 

países atingidos utilizem campanhas de vacinação.    

  

3. (Uerj 2004)  A partir de fevereiro de 2003, uma 

doença infectocontagiosa - Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS, em inglês), até então 

desconhecida, provocou surtos de pneumonia, 

principalmente em países asiáticos. 

No momento, existem evidências de que o avanço 

desta epidemia parece ter sido contido. 

a) Cite o tipo do agente infeccioso isolado a partir de 

pacientes com SARS e uma outra doença causada por 

patógeno do mesmo tipo, mas transmitida por picada 

de mosquito. 

b) Descreva o principal mecanismo de transmissão da 

SARS e a mais importante medida tomada pelas 

autoridades de saúde pública para tentar evitar o seu 

alastramento.  

  

4. (Unirio 2004)  DOENÇA MISTERIOSA 

"Suspeito de ter contraído SARS dá entrada em 

hospital de Toronto, no Canadá : infecção globalizada. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) registra 

oficialmente a existência de mais de 6.000 infectados 

com a síndrome respiratória aguda grave (SARS). 

A SARS é transmitida de modo semelhante a uma gripe 

comum. Possui um agente causador com alta 

capacidade de mutação e adaptabilidade ao meio 

ambiente, podendo ficar "adormecido" durante os 

meses de calor e voltar a atacar no inverno, causando 

novo surto. Seu código genético é baseado no RNA..." 
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(Adaptada Revista "Veja" -2003) 

 

 

A SARS tem como agente causador:  

a) uma bactéria    
b) um prion    
c) um vírus    
d) um protozoário    
e) um fungo    

  

5. (Unesp 2004)  A tabela apresenta dados sobre casos 

de pneumonia asiática (SARS) em quatro diferentes 

países, num determinado dia da segunda quinzena de 

maio de 2003. 

 

O estudo da evolução da epidemia é feito a partir da 

análise das seguintes relações: 

- entre incidência e prevalência, para avaliar uma 

possível erradicação (fim da epidemia); 

- entre os números de mortes e de recuperados, em 

relação à prevalência, para avaliar a eficiência no 

tratamento dos infectados. 

 

a) Analisando esta tabela, um pesquisador chegou às 

conclusões corretas de que, naquele dia: 

- um dos quatro países era o que estava mais distante 

da erradicação da epidemia; 

- outro país era o que apresentava tratamento mais 

eficiente para os infectados. 

Quais eram esses países, respectivamente? 

b) Qual a diferença entre a pneumonia asiática e a 

pneumonia que mais comumente ocorre no Brasil, por 

exemplo, quanto aos seus agentes infecciosos?  

  

6. (Pucrs 2004)  A nova genética vem avançando cada 

vez com maior velocidade no sentido de manipular e 

conhecer a estrutura, a função e os mecanismos de 

DNAs, RNAs e proteínas, principalmente no que se 

refere à intenção de curar doenças. Quanto às 

enfermidades causadas por agentes infecto-

contagiosos, até poucos anos atrás era consenso 

científico que todas as doenças infecciosas seriam 

causadas por microorganismos como bactérias ou 

vírus, os quais carregavam seu próprio material 

genético. Hoje, já são do conhecimento da comunidade 

científica e da sociedade agentes infecciosos que não 

têm DNA ou RNA. Estes são os chamados príons, os 

quais constituem versões proteicas modificadas que, 

uma vez em contato com proteínas normais, alteram-

nas, infectando os organismos e sendo contagiosos da 

mesma maneira como são as bactérias ou os vírus. 

 

Das enfermidades infecto-contagiosas relacionadas a 

seguir, a única que NÃO é causada por bactérias ou 

vírus é a  

a) Doença da Vaca Louca.    
b) Síndrome Aguda Respiratória Grave (SARS).    
c) Cólera.    
d) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).    
e) Meningite.    

  

7. (Pucpr 2016)  Leia o texto a seguir:  

 

Produção de anticorpo  

 

Anticorpos monoclonais (mAbs, na sigla em inglês) são 

proteínas produzidas em laboratório por um único clone 

de linfócitos B – um tipo de célula de defesa – extraído 

de camundongos cujos sistemas imunológicos foram 

estimulados pelos antígenos de interesse.  

Os anticorpos desenvolvidos e testados clinicamente 

pela Recepta, com apoio da Fapesp, são capazes de 

se ligar de maneira muito específica a alvos tumorais, 

não tendo efeito sobre tecidos sadios. “A Mersana 

detém a tecnologia para criar o chamado ADC 

(antibody-drug conjugate). Ou seja, eles usam um tipo 

de ligante para unir o anticorpo a uma toxina. Esse 

imunoconjugado entrega de maneira muito específica a 

toxina às células tumorais”, explicou Jose Fernando 

Perez, presidente da Recepta e ex-diretor científico da 

Fapesp.  
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/07/20/anticorpo-

brasileiro-sera-usado-para-criar-nova-droga-contra-o-cancer/>. 

 

A utilização de anticorpos monoclonais é vantajosa em 

relação a outros tipos de tratamentos contra o câncer, 

pois:  

a) dificulta a obtenção de linhagens de células capazes 

de produzir, em grande quantidade, os anticorpos 

para serem usados no tratamento do câncer.     
b) facilita a formação de memória pelos anticorpos, 

possibilitando prevenção ao câncer.    
c) facilita a diapedese, gerando mais facilmente a 

fagocitose das células tumorais mediada pelos 
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mastócitos, os quais têm sua diapedese 

intensificada.    
d) acelera a destruição das células tumorais graças à 

associação dos anticorpos com toxinas específicas 

que se ligam aos lipídios de membrana.    
e) reduz os efeitos colaterais, uma vez que apresentam 

especificidade com as células tumorais.    

  

8. (Uerj 2009)  Vários grupos de pesquisadores vêm 

desenvolvendo técnicas de manipulação que retiram do 

vírus apenas a parte de seu material genético 

associado à patogenicidade, e inserem o material 

correspondente ao de genes humanos normais. 

No tratamento de algumas doenças genéticas, esse 

vírus modificado, ao ser introduzido no organismo, 

poderá transferir a informação nele adicionada para o 

DNA das células do paciente, substituindo o gene 

lesado. 

 

O vírus usado nas pesquisas citadas no texto é do tipo:   

a) rotavírus    
b) retrovírus    
c) arbovírus    
d) coronavírus    

  

9. (Uece 2018)  Atente para a seguinte notícia “A 

Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirmou três 

mortes e sete casos de gripe H1N1 no Ceará. A doença 

pode causar febres de até 40°.” (16/04/2018) 
Fonte: https://www.opovo.com.br/noticias/saude/2018/04/confirma-

dos-30-casos-de-h1n1-em-fortaleza.html 

 

No que diz respeito à gripe H1N1, é correto afirmar que  

a) para imunizar-se contra a bactéria causadora dessa 

infecção, a população deve tomar antibióticos e 

informar-se por meio de fontes seguras.    
b) a infecção bacteriana H1N1 é a mesma da epidemia 

conhecida como "gripe Espanhola” e também “gripe 

suína”.    
c) diante de uma infecção respiratória de causa viral, 

como é o caso da H1N1, o antibiótico e a vacina têm 

o mesmo efeito.    
d) a imunização da H1N1, causada por vírus, deve ser 

feita por meio de vacinação, além disso, lavar as 

mãos constantemente pode diminuir a transmissão 

do vírus.    

  

10. (Ufpe 2010)  A gripe causada pelo Influenza A H1N1 

tem provocado uma pandemia sem precedentes, com 

gravidade somente comparada à gripe espanhola do 

início do século passado. Sobre estes vírus, observe a 

figura a seguir e considere as afirmações que se 

seguem.  

 

  
(     )  Os vírus Influenza se ligam às células alvo por 

meio de espículas (1), que também são 

utilizadas para diferenciar os tipos de Influenza.   
(     )  Após a entrada na célula, o nucleocapsídeo 

deposita no núcleo celular o material genético de 

RNA (2), que é replicado (3) e transcrito em 

RNAm (4).   
(     )  O RNAm é traduzido (5) em proteínas das 

espículas (6) e enzimas, dentre estas, a 

transcriptase reversa que volta ao núcleo celular 

(7) para sintetizar DNA viral.   
(     )  A probabilidade é que a disseminação desses 

vírus seja ainda maior nos períodos de inverno 

da América do Norte e da Europa.   
(     )  As vacinas produzidas contra o vírus da gripe 

são geralmente pouco eficientes devido à 

variação antigênica das espículas H 

(hemaglutinina) e N (neuraminidase), o que 

dificulta o reconhecimento dos vírus pelos 

anticorpos.   

  

11. (Fuvest 2010)  A Gripe A, causada pelo vírus 

Influenza A (H1N1), tem sido relacionada com a Gripe 

Espanhola, pandemia ocorrida entre 1918 e 1919. No 

genoma do vírus Influenza A, há dois genes que 

codificam proteínas de superfície, chamadas de 

Hemaglutinina (H) e Neuraminidase (N), das quais 

existem, respectivamente, 16 e 9 tipos. 

 

Com base nessas informações, analise as afirmações: 
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I. O número de combinações de proteínas de superfície 

do vírus Influenza A é 25, o que dificulta a produção de 

medicamentos antivirais específicos. 

II. Tanto na época atual quanto na da Gripe Espanhola, 

as viagens transoceânicas contribuíram para a 

disseminação do vírus pelo mundo. 

III. O sistema imunológico do indivíduo reconhece 

segmentos das proteínas de superfície do vírus para 

combatê-lo. 

 

Está correto o que se afirma em  

a) I, somente.    
b) I e II, somente.    
c) I e III, somente.    
d) II e III, somente.    
e) I, II e III.    

  

12. (Ufrgs 2010)  O influenza A foi responsável por 

algumas pandemias no século XX, tais como a gripe 

espanhola em 1918 e a gripe asiática em 1957. No ano 

passado, ocorreu uma nova pandemia, a da gripe A. 

 

Considere as afirmações a seguir sobre a gripe A. 

 

I - Um importante sintoma é a inflamação severa dos 

pulmões, que pode levar à insuficiência respiratória. 

II - O tratamento é feito com antibióticos. 

III - É causada por bactérias, podendo ser prevenida por 

vacinação. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    

  

13. (Uel 2008)  Analise a figura a seguir: 

 

 
 

Com base na figura e nos conhecimentos sobre o tema, 

analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Epidemia se caracteriza por uma elevação 

progressiva, inesperada e descontrolada do número 

de casos de doenças durante um período numa 

população, ultrapassando os valores endêmicos ou 

esperados. 

II. Epidemias são endemias que ocorrem ao mesmo 

tempo em vários países. A peste bubônica, na Idade 

Média, e a gripe espanhola, no início do século XX, 

são exemplos de epidemias que ocorreram ao longo 

da história da humanidade. 

III. Endemia é definida como a presença de uma 

doença em uma população de determinada área 

geográfica, ou refere-se à prevalência usual de uma 

doença em um grupo populacional ou em uma área 

geográfica.  

IV. A extensão geográfica de uma epidemia pode ser 

restrita a um bairro ou atingir uma cidade, um estado 

ou um país, podendo se estender por horas, no caso 

das infecções alimentares ou semanas, nos casos 

de gripes ou vários anos no caso da AIDS. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 

corretas.  

a) I e II.    
b) II e IV.    
c) III e IV.    
d) I, II e III.    
e) I, III e IV.    

  

14. (Ufpa 2016)  Influenza, comumente conhecida 

como gripe, é uma doença viral febril, aguda, 

geralmente benigna e autolimitada. Os vírus influenza 

são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos 

por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem 3 

tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus influenza C 

causa apenas infecções respiratórias brandas, não 

possui impacto na saúde pública e não está relacionado 

com epidemias. Os vírus influenza A e B são 

responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus 

influenza A responsável pelas grandes pandemias. Os 

vírus influenza A são ainda classificados em subtipos 

de acordo com as proteínas de superfície, 

hemaglutinina (HA ou H) e neuraminidase (NA ou N). 

Dentre os subtipos de vírus influenza A, os subtipos 

A(H1N1) e A(H3N2) circulam atualmente em humanos. 

Alguns vírus influenza A de origem aviária também 

podem infectar humanos causando doença grave, 

como no caso do A(H7N9). 

 
Fonte: Portal da Saúde – Ministério da Saúde – www.saude.gov.br. 
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Considere as seguintes afirmativas a respeito do tema, 

exposto acima: 

 

I. A vacinação é a intervenção mais importante na 

redução do impacto da influenza. 

II. Pacientes infectados se beneficiam da administração 

de vacinas, pois estas diminuem a severidade dos 

sintomas. 

III. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo 

vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais 

idosas e por gestantes, possivelmente por conta da 

menor imunidade desses grupos contra o vírus. 

IV. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra 

vacina contra agentes causadores de doenças 

infectocontagiosas, aumenta a imunidade das 

pessoas porque estimula a produção de anticorpos 

específicos. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, II e IV, apenas.    
b) I, II e III, apenas.    
c) II, III e IV, apenas.    
d) I, III e IV, apenas.    
e) I, II, III e IV.    

  

15. (Mackenzie 2015)   

 
 

Com relação ao gráfico acima, é correto afirmar que  

a) a curva A  representa uma epidemia, como por 

exemplo, a malária.    
b) a curva B  representa uma epidemia, como por 

exemplo, a doença Ebola.    
c) a curva A  representa uma endemia, como por 

exemplo a AIDS,     

d) a curva B  representa uma pandemia, como por 

exemplo, a gripe.    
e) A  e B  representam, respectivamente, uma 

epidemia como a doença Ebola e uma endemia 

como a esquistossomose.    

  

 

16. (Ufsc 2014)  No outono de 1347, a frota genovesa 

regressou à Itália levando nos porões não somente 

especiarias da Índia mas também os ratos negros da 

Ásia, portadores da Peste Negra. Cerca de quatro 

quintos da população de Florença morreria durante os 

12 meses seguintes, despovoando a cidade de tal 

maneira que foi preciso importar escravos tártaros e 

circassianos para minorar a escassez de mão de obra 

[...].  

 
KING, Ross. O domo de Brunelleschi. São Paulo: Record, 2013. p. 17. 

 

 

A Peste Negra, também conhecida como Peste 

Bubônica, é uma das muitas doenças causadas pela 

ação de bactérias, especificamente a bactéria Yersinia 

pestis.  

 

Analise as proposições abaixo e indique a soma da(s) 

CORRETA(S).  

01) A Yersinia pestis também é o agente causador de 

doenças como a gonorreia e a sífilis.    
02) A transmissão da Peste Negra aos humanos ocorre 

pela picada de pulgas infectadas com a bactéria 

Yersinia pestis.    
04) O controle da Peste Negra na Idade Média só foi 

possível com o uso de antibióticos.    
08) A Peste Negra, com certeza, foi uma pandemia que 

assolou a humanidade na Idade Média.    
16) Nos tempos atuais, devido ao uso de antibióticos, 

não são mais registrados casos de Peste Negra.    
32) O escorbuto, doença comum nos tempos das 

grandes navegações, era causado por uma 

bactéria encontrada na água contaminada dos 

barcos que navegavam por meses em viagens 

transatlânticas.    

  

17. (Enem 2011)   

 
 

O mapa mostra a área de ocorrência da malária no 

mundo. Considerando-se sua distribuição na América 

do Sul, a malária pode ser classificada como  
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a) endemia, pois se concentra em uma área geográfica 

restrita desse continente.    
b) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do 

continente.    
c) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente.    
d) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas.    
e) pandemia, pois ocorre em todo o continente.    

  

18. (Enem 2009)  Estima-se que haja atualmente no 

mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV (o 

vírus que causa a AIDS), sendo que as taxas de novas 

infecções continuam crescendo, principalmente na 

África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma 

vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria 

milhões de vidas. 

Certamente seria um marco na história planetária e 

também uma esperança para as populações carentes 

de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. 

 

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: 

desafios e esperanças. Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado). 

 

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria  

a) induzir a imunidade, para proteger o organismo da 

contaminação viral.    
b) ser capaz de alterar o genoma do organismo 

portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras.    
c) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, 

impedindo que este entre nas células do organismo 

humano.    
d) ser amplamente aplicada em animais, visto que 

esses são os principais transmissores do vírus para 

os seres humanos.    
e) estimular a imunidade, minimizando a transmissão 

do vírus por gotículas de saliva.    

  

19. (Uerj 2006)  Pandemias graves de gripe por vírus 

influenza repetem-se, no mundo, a determinados 

intervalos de tempo, causando milhões de mortes. 

Cientistas da OMS alertam para o fato de que a gripe 

aviária, surgida no sudeste asiático, pode provocar uma 

nova pandemia. 

O controle do alastramento deste vírus é problemático, 

não só devido às facilidades de transporte no mundo, 

mas, também, porque as vacinas produzidas para 

combatê-lo podem perder a sua eficácia com o tempo. 

 

Essa perda de eficácia está associada à seguinte 

característica dos vírus influenza:  

a) sofrer alterações em seu genoma com certa 

frequência    

b) inibir com eficiência a produção de anticorpos pelo 

hospedeiro    
c) destruir um grande número de células responsáveis pela 

imunidade    
d) possuir cápsula protetora contra a maioria das 

defesas do hospedeiro    

  

20. (Unifesp 2019)  Quem tem alergia ao ovo pode 

tomar a vacina da gripe? 

Se fizerem parte dos grupos de risco, os alérgicos 

podem (e devem) tomar a vacina 

 

Por anos, os médicos contraindicaram o imunizante 

para quem está proibido de ingerir esse alimento. Mas 

as recomendações mudaram no ano passado. 

 

 
 

“Nos últimos anos, tivemos avanços na produção da 

vacina que permitiram reduzir substancialmente os 

traços de ovo na produção das doses”, esclarece a 

coordenadora do Departamento Científico de 

Imunização da Associação Brasileira de Alergia e 

Imunologia. Com essa evolução, a probabilidade de um 

evento adverso alérgico ficou muito pequena, quase 

nula. 

 
(https://saude.abril.com.br, 31.05.2018. Adaptado.) 

 

a) Explique por que, no processo de produção da 

vacina, são utilizados ovos embrionados nos quais 

os vírus são inoculados. 

b) Excluídos os casos dos alérgicos ao ovo, muitas 

pessoas ainda relutam em se vacinar contra a gripe, 

alegando, erroneamente, que o vírus presente na 

vacina pode causar a doença no vacinado. Explique 

por que essa alegação é incorreta e explique por que 

a vacina protege o vacinado contra a gripe.  
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Gabarito:   

 
Resposta da questão 1: [A]   

 
Resposta da questão 2: 08 + 16 + 32 = 56   

 
Resposta da questão 3: 

a) Vírus. 

Uma dentre as doenças: 

- dengue 

- febre amarela 

 

b) Transmitido principalmente pelo ar, através de 

gotículas de secreção das vias respiratórias do 

paciente, eliminadas pela respiração ou pela tosse. 

Isolamento imediato de pacientes e de pessoas que, 

tendo estado recentemente em regiões de risco, 

apresentassem sintomas que levassem à suspeição da 

doença.   

 
Resposta da questão 4: [C]   

 
Resposta da questão 5: 

a) M e L, respectivamente. 

b) A pneumonia asiática é causada por vírus e a 

pneumonia comum no Brasil, por bactérias.   

 
Resposta da questão 6: [A]   

 

Resposta da questão 7: [E] 

 

[A] Incorreta. Os anticorpos monoclonais facilitam o 

combate de antígenos específicos, como de 

cânceres.  

[B] Incorreta. Os anticorpos são imunoglobulinas e não 

possuem memória; os linfócitos B que são tipos 

celulares de memória. 

[C] Incorreta. Os anticorpos monoclonais não se 

relacionam à diapedese, que é a passagem dos 

leucócitos do sangue para os tecidos; macrófagos e 

neutrófilos é que realizam a fagocitose. 

[D] Incorreta. Os anticorpos monoclonais não aceleram 

a destruição de células tumorais e a associação é 

entre anticorpo e partes específicas do antígeno, 

chamadas de epitopo. 

[E] Correta. A utilização de anticorpos monoclonais 

reduz os efeitos colaterais, já que tem ação específica, 

agindo apenas nas células tumorais.   

 

Resposta da questão 8: [B] 

 

Os retrovírus contém RNA que é capaz de formar DNA 

na célula hospedeira. Após a transcrição reversa, o 

DNA produzido é inserido no genoma do hospedeiro. A 

técnica, denominada terapia gênica, utiliza retrovírus 

modificados para tentar corrigir defeitos genéticos.   

 
Resposta da questão 9: [D] 

 

A imunização da gripe causada pelo vírus H1N1 

(influenza A) é feita por meio de vacinação. Os 

cuidados com a higiene pessoal, tal como lavar bem as 

mãos, além da utilização de lenços e copos 

descartáveis, pode reduzir a transmissão do vírus.   

 

Resposta da questão 10: VVFVV 

 

Verdadeiro: os vírus Influenza possuem espículas H 

(hemaglutinina) e N (neuraminidase), o que permite sua 

diferenciação, por exemplo: H1N1 (Influenza humano), 

H5N1 (Influenza aviária) etc; se ligam às células alvo 

por meio de espículas H. 

 

Verdadeiro: os vírus Influenza apresentam material 

genético de RNA que é replicado, para formar cópias 

do material genético viral e transcrito em RNAm, para a 

síntese de proteínas. 

 

Falso: os vírus Influenza não possuem a enzima 

transcriptase reversa e não transcrevem seu 

RNA em DNA. Algumas proteínas se dirigem ao núcleo 

(7) para auxiliar na composição do nucleocapsídeo 

viral. As espículas virais, formadas no citoplasma, se 

associam primeiramente a membrana celular (6) e, 

após o brotamento da célula, estes vírus carregam uma 

parte da membrana com as espículas para compor o 

envelope viral.  

 

Verdadeiro: as baixas temperaturas no inverno 

aumentam a frequência de doenças respiratórias na 

população, entre elas, a gripe, aumentando a chance 

de novas recombinações genéticas ou mutações nos 

subtipos virais. 

 

Verdadeiro: as espículas H e N representam os 

principais antígenos virais do Influenza que estimulam 

a produção de anticorpos. Todavia, frequentemente, 

sofrem modificações decorrentes de mutações ou 

recombinações genéticas, o que dificulta suas 

utilizações como alvos de vacinas.   

 
Resposta da questão 11: [D] 
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As afirmações II e III são corretas. A afirmação I é 

incorreta, pois a combinação possível de proteínas do 

vírus Influenza A é 144 (16 x 9 ), não 25 (16 + 9).    

 
Resposta da questão 12: [A] 

 

A gripe A é causada pelo vírus Influenza A. Seu 

tratamento é feito com antivirais, podendo ser 

prevenida por vacinação. Ataca o sistema respiratório, 

causando graves inflamações nos pulmões que podem 

levar ao óbito.   

 
Resposta da questão 13: [E]   

 

Resposta da questão 14: [D] 

 

[II] Incorreto: As vacinas não apresentam efeito 

terapêutico contra os sintomas de doenças 

infectocontagiosas. Elas contêm antígenos que 

estimulam o organismo a produzir anticorpos e formar 

linfócitos de memória.   

 
Resposta da questão 15: [E] 

 

A curva A representa uma epidemia, como a febre 

hemorrágica causada pelo vírus Ebola. Nesse caso, o 

número de indivíduos afetados aumenta rapidamente, 

em determinado intervalo de tempo. A curva B indica 

uma endemia, como a esquistossomose, na qual o 

número de indivíduos doentes é, praticamente, 

constante ao longo do tempo.   

 
Resposta da questão 16: 02 + 08 = 10. 

 

[01] INCORRETO: A gonorreia é causada pela bactéria 

Neisseria gonorrhoeae e a sífilis é causada pelo 

espirilo Treponema pallidum. 

[04] INCORRETO: Os antibióticos foram descobertos 

no século XX. 

[16] INCORRETO: A Peste Negra ainda ocorre em 

algumas regiões onde há ratos infectados com a 

bactéria Yersinia pestis. 

[32] INCORRETO: O escorbuto é uma avitaminose 

causada pela carência de vitamina C no alimento 

ingerido.   

 
Resposta da questão 17: [A] 

 

A malária é uma doença tropical endêmica na América 

do Sul, já que sua incidência é estável e atinge uma 

área restrita desse continente.   

 

Resposta da questão 18: [A] 

 

Uma vacina contra HIV (vírus da imunodeficiência 

adquirida), assim como qualquer outra vacina, conteria 

antígenos atenuados e induziria o sistema imunológico 

a produzir anticorpos específicos que protegeria o 

organismo contra a contaminação viral.   

 
Resposta da questão 19: [A]   

 
Resposta da questão 20: a) Os vírus são entidades 

acelulares que só podem ser replicados no interior 

de células vivas, como, por exemplo, os ovos 

embrionários de aves. 

 

b) A vacina contra a gripe contém antígenos dos vírus 

mais prevalentes naquele período, ela não pode causar 

a doença, porque não contém os vírus completos. A 

vacina protege contra a gripe porque induz a produção 

ativa de anticorpos específicos e o desenvolvimento de 

linfócitos de memória.   

 

 
 


