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Biologia 
 

Principais doenças 
 

Exercícios 

 

1. As bactérias são organismos microscópicos, procariontes e muitas são patogênicas, pois causam 

doenças. Entre as doenças humanas causadas por bactérias, podemos citar  

a) varíola, poliomielite, hidrofobia e Aids.  

b) sífilis, gonorreia, meningite e tétano.  

c) pneumonia, tuberculose, caxumba e sarampo.  

d) encefalite, poliomielite, hepatite e cólera.  

e) botulismo, febre tifoide, gripe e Aids. 

 

2. Notícias recentes veiculadas pela imprensa informam que o surto de sarampo no Estado de São Paulo 

foi devido à diminuição do número de pessoas vacinadas nos últimos anos. As autoridades sanitárias 

também atribuíram o alto número de casos em crianças abaixo de um ano ao fato de muitas mães 

nunca terem recebido a vacina contra o sarampo. 

a) Se a mãe já foi vacinada ou já teve sarampo, o bebê fica temporariamente protegido contra essa 

doença. Por quê? 

b) Por que uma pessoa que teve sarampo ou foi vacinada fica permanentemente imune à doença? 

De que forma a vacina atua no organismo?  

 

3. 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. Atualmente, uma toxina produzida por uma bactéria que ocasiona paralisia flácida vem sendo utilizada 

por cirurgiões plásticos para a correção das rugas da face. Essa bactéria é encontrada no solo, quase 

sempre contaminando legumes, frutas e outros produtos que, enlatados, podem oferecer muito risco, 

principalmente se as latas estiverem estufadas. Quando a toxina é ingerida, pode provocar parada 

respiratória ou cardíaca, ocorrendo a morte do paciente.  

Qual das doenças a seguir é provocada por essa toxina?  

a) Tétano  

b) Difteria  

c) Botulismo  

d) Cólera  

e) Malária 
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5. Estima-se que um quarto da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de 

tuberculose. As progressivas melhorias da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra 

a tuberculose, e o desenvolvimento da vacina BCG, fizeram com que a incidência da doença diminuísse 

na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número 

de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora da 

condições sanitárias em muitos países.  

a) Qual é o principal agente causador da tuberculose humana?  

b) Como essa doença é comumente transmitida?  

c) EXPLIQUE por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. 

 

6. Os vírus, diferentemente dos outros seres vivos, não apresentam organização celular. Desta forma, 

eles necessitam da estrutura celular dos outros organismos para se reproduzir, sendo, portanto, 

parasitas obrigatórios. O estudo dos vírus é de extrema importância devido ao grande número de 

doenças humanas causadas por esses agentes microscópicos infecciosos. A compreensão do seu ciclo 

de vida possibilita intervenções que tornam a humanidade menos vulnerável às doenças virais. A 

alternativa que contém somente doenças causadas por vírus é a: 

a) Gripe, febre amarela, sarampo, dengue. 

b) Tétano, caxumba, catapora, poliomielite. 

c) Difteria, leptospirose, herpes, raiva. 

d) Tuberculose, hanseníase, varíola, rubéola 

 

7. A doença de Chagas e a malária, doenças provocadas por protozoários, afetam o sistema circulatório 

do homem essas duas graves doenças, não-erradicadas no Brasil, afetam milhares de pessoas nas 

diferentes régios do país.  

a) Compare o modo de infestação da malária e da doença de Chagas e os locais onde os respectivos 

protozoários se alojam no homem.  

b) Cite 4 (quatro) medidas que poderiam conduzir à diminuição ou ate à erradicação da malária do 

Brasil.   

 

8. Palavras semelhantes com fonemas comuns, como malária, febre amarela e amarelão, geralmente 

levam as pessoas a confundir estas doenças, seus respectivos agentes causadores e transmissores. 

a) Cite as diferenças entre malária e febre amarela, quanto aos seus agentes transmissores e agentes 

etiológicos ou causadores. 

b) Dê o nome de um dos agentes etiológicos do amarelão e, pelo menos, uma das possíveis formas 

de transmissão da doença. 

 

9. Assinale a opção em que todas as doenças são causadas por protozoários. 

a) malária, doença de Chagas, leishmaniose, amebíase. 

b) malária, doença de Chagas, peste bubônica, amebíase. 

c) malária, febre amarela, doença de Chagas e amebíase. 

d) peste bubônica, doença de Chagas, febre amarela, amebíase. 
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10. A figura abaixo representa o ciclo de vida de um parasito, responsável por uma doença que no mundo 

atinge 120 milhões de pessoas. No Brasil, de acordo com estudos desenvolvidos pelo Centro de 

Pesquisa Aggeu Magalhães, cerca de 100 mil pessoas, na área metropolitana do Recife, são 

provavelmente portadoras dessa doença.  

Adap. [online]. Disponível:www.globo.com/noticias/saude/20000403/4j2krp.htm [capturado em 15/10/2000]. 

 

a) Como é conhecida a doença causada por esse parasito? 

b) Quais os efeitos causados por esse parasito no corpo humano? 
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Gabarito 

 

1. B  

Varíola, poliomielite, caxumba, sarampo, hidrofobia, gripe e Aids são doenças virais. 

 

2. a) Os anticorpos da mãe passam ao organismo do bebê através da amamentação, ou da placenta. Sendo 

assim, sim, há imunização. 

b) A vacina contém o agente etiológico enfraquecido, e induz o organismo vacinado a produzir anticorpos 

específicos contra esse antígeno. A imunização da vacina é considerada quase permanente porque é um 

processo que gera memória imunológica, permitindo assim que o próprio corpo combata o antígeno 

quando voltar a ter contato com ele.   

 

3. a) SARS é causada por um vírus. Possíveis doenças: dengue, zika, chikungunya, febre amarela.  

b) Principalmente pelo ar, através de gotículas de saliva, sendo recomendado isolamento imediato de 

pacientes infectados e pessoas que tiveram contato com eles.   

 

4. C 

O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar causada por uma toxina produzida pela 

bactéria Clostridium botulinum. 

 

5. a) Mycobacterium tuberculosis. 

b) A transmissão é direta, espalhando-se pelo ar através de gotículas de saliva. 

c) O uso desregrado de antibióticos seleciona linhagens mais fortes da bactéria.  

 

6. A 

Tétano, difteria, leptospirose, tuberculose e hanseníase são doenças bacterianas. 

 

7. a) Fezes contaminadas com o Trypanosoma cruzi, liberadas pelo barbeiro enquanto ele se alimenta do 

sangue do hospedeiro, ou transfusão sanguínea. O protozoário se aloja principalmente na musculatura 

cardíaca. Na malária, é a picada no mosquito Anopheles, e o protozoário aloja-se no fígado e nas 

hemácias.  

b) Tratamento dos  doentes, uso de telas em janelas, controle da população do mosquito, evitar deixar 

reservatórios de água parada, uso de repelentes, entre outros.   

 

8. a) A malária é transmitida pelas fêmeas do mosquito Anopheles sp., e é causada pelo protozoário 

Plasmodium sp., enquanto a febre amarela é transmitida pela fêmea do Aedes, e é causada por um vírus. 

b) Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. O amarelão é adquirido pela penetração ativa da pele, 

feita pelas larvas do verme. 

 

9. A 

A peste bubônica é causada por bactérias, e a febre amarela é uma doença viral. 

 

10. a) Elefantíase. 

b) Acúmulo de líquido por obstrução dos vasos linfáticos.  

 

 


