
Aula ao vivo de biologia (02/09/2013) - Doenças

1- Analise as figuras abaixo:

A opção que apresenta a análise correta é:

a) O aumento súbito do número de casos da doença X, no final do período analisado, indica um surto

epidêmico.

b) A pequena variação no número de casos, na figura 2, sugere que a doença Y foi uma grande

epidemia.

c) As doenças X e Y podem ser caracterizadas como surtos endêmicos, pois as variações observadas se

devem às

peculiaridades de cada uma delas.

d) O aumento do número de casos das doenças X e Y, em diferentes momentos, caracteriza endemias,

embora isso esteja mais claro na figura 1.

2 - “Três gerações de catadores de lixo. Mais de 700 crianças são exploradas em lixões e UNICEF lança

programa de recuperação.”



A reportagem cita algumas doenças que afligem as pessoas que trabalham e vivem em lixões. Sobre

essas doenças foram feitas três afirmativas:

I. Todas essas doenças são causadas por animais.

II. Se as crianças andassem calçadas e tivessem bons hábitos de higiene poderiam trabalhar nos

lixões sem o perigo de adquirir qualquer uma das doenças citadas.

III. No quadro foram citadas doenças de contágio direto e indireto.

IV. Na reportagem não foi citada nenhuma doença causada por protozoário.

Estão corretas somente as afirmativas:

a) I e II;

b) II e III;

c) III e IV;

d) I e III;

e) II e IV.

3) As águas do Sapucaí deixaram o seu leito natural e inundaram de modo cruel as cidades de Itajubá,

Piranguinho e Santa Rita do Sapucaí. Inundações também castigaram a Venezuela e cidades do Centro

Oeste brasileiro. O mundo acabará mesmo no ano 2000 e em um grande dilúvio? Muitas doenças

podem ocorrer durante ou após o desaparecimento das inundações. As seguintes doenças são

habitualmente transmitidas por água contaminada, exceto:

a) Hepatite por vírus

b) Disenteria

c) Cólera

d) Febre tifóide

e) Dengue

4) “No Brasil, a diarréia é responsável pela morte de 5.000 crianças por ano (4.200 até um ano deidade).

O grande vilão apontado pelos médicos é o rotavírus. Desde a sua descoberta, em 1973, os virologistas

têm se dedicado à produção de uma vacina, para tentar erradicar a doença. A vacina vem sendo testada

desde o início da década, porém com um índice de eficiência (75%) menor que o da vacina contra o

sarampo (95%). No entanto, o produto

final, aprovado, agora,nos E.U.A., é dez vezes mais potente. A nova versão da vacina deverá ser testada,

aqui no Brasil,ainda este ano. Se apresentar bons resultados em termos de efeitos colaterais, deverá

fazer parte do calendário de vacinação.”VEJA, 23/09/1998.



A vacinação contra vírus exige a infecção por microorganismos vivos, previamente enfraquecidos,

desenvolvidos em meios de cultura especiais. Esses vírus:

a) conservam os anticorpos indispensáveis à imunização;

b) conservam os antígenos indispensáveis à imunização;

c) são atacados por antígenos fabricados pelo organismo vacinado;

d) induzem a formação de antígenos;

e) induzem o desenvolvimento da doença.

5) Observe a tabela.

As doenças I, II, III e IV podem ser, respectivamente,

a) tuberculose, blenorragia, ascaridíase e malária.

b) rubéola, tuberculose, ancilostomose e amebíase.

c) rubéola, difteria, ascaridíase e giardíase.

d) sarampo, sífilis, cisticercose e chagas.

e) poliomielite, tuberculose, esquistossomose e úlcera de Bauru.

6) O texto abaixo é adaptado do jornal O Estado de São Paulo, de 16 de outubro de 2000.(...) Mesmo sem

viajar para uma região onde há malária, um passageiro contraiu a doença. Ao voltar do Líbano, seu vôo

fez escala na Costa do Marfim – local de risco para a doença. O passageiro nem saiu do avião (...) A

empresa aérea está investigando a possibilidade do passageiro ter sido contaminado dentro do avião.

O passageiro realmente pode ter se contaminado dentro do avião:

a) se bebeu refrigerante em lata diretamente no recipiente contaminado por urina de rato;

b) se as refeições servidas durante o vôo estivessem estragadas;

c) se o agente etiológico da malária foi disseminado pelo sistema de ar condicionado do avião e

inalado pelo passageiro;

d) pela fala, tosse ou espirro de outro passageiro portador da doença;

e) se um mosquito contaminado entrou na aeronave e picou o passageiro.

GABARITO: 1-A / 2-C / 3-E / 4-B / 5-B / 6-E


