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Vírus 
 

Resumo 

 

Os vírus são seres acelulares, isto é, sem células, que se encontram no limiar entre a vida e a matéria bruta. 

São seres microscópicos, compostos basicamente por uma cápsula proteica (capsídeo viral) envolvendo 

um material genético, que pode ser DNA ou RNA, mas não ambos (salvo a exceção, os citomegalovírus). A 

partícula viral encontrada fora da célula hospedeira é conhecida como vírion. 

Alguns vírus podem apresentar um envelope externo ao capsídeo, composto por duas camadas lipídicas 

derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e proteínas virais imersas nestas camadas. As 

proteínas virais determinam o tipo de célula que o vírus irá parasitar, sendo eles normalmente altamente 

específicos quanto aos seus hospedeiros. Bacteriófagos, por exemplo, infectam apenas bactérias. 

É fundamental salientar que vírus são seres obrigatoriamente parasitas intracelulares, não apresentando 

metabolismo ou reprodução fora de uma célula hospedeira. O mecanismo de reprodução viral no interior 

da célula depende principalmente do material genético do vírus em questão. 

Podemos classificar os vírus de diversas formas, como veremos a seguir: 

 

Pelo tipo de material genético 

• Vírus de DNA 

 

Um exemplo de vírus de DNA são os bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. A partir do momento em 

que o vírus reconhece a membrana da célula hospedeira, seu capsídeo adere-se à célula em questão. Ele 

introduz seu DNA no interior da célula e abandona o capsídeo proteico no meio extracelular. 

O DNA viral invade a célula e impede que ela prossiga com seu metabolismo normal. A partir deste ponto, 

os mecanismos de transcrição e duplicação estarão direcionadas para a produção de novos vírus, 

duplicando DNA viral e transcrevendo e traduzindo as proteínas do capsídeo, usando os ribossomos do 

hospedeiro. Conforme ocorre a replicação e a montagem, eventualmente a célula se rompe, liberando 

novos vírions no meio. Este é o chamado ciclo lítico. 

Outra possibilidade é que o vírus adote o ciclo lisogênico, ligando seu DNA ao cromossomo daquela célula. 

Ele permanece inativo, e permite que a célula continue sua vida normalmente. A célula sofrerá mitoses, 

multiplicando assim também o DNA viral, contido em seu cromossomo. Todas as células geradas a partir 
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deste momento então estarão infectadas. Sob determinado estímulo ou condição, esse vírus pode 

abandonar o ciclo lisogênico e entrar no ciclo lítico, formando novos vírions. 

 

• Vírus de RNA 
 
 

 
 

No caso dos vírus de RNA com fita positiva, o sentido da fita é o mesmo sentido do RNAm, que pode ser 

traduzido mediante a infecção do hospedeiro, formando novos RNAs virais. 

O sentido do RNA dos vírus de fita RNA negativa, no entanto, é o contrário (podemos dizer que seia 

semelhante a uma provável sequência de RNAt), então é necessário copiar um RNAm complementar no 

sentido positivo. Isso se dá pelo uso de uma enzima viral chamada RNA-polimerase dependente de RNA, 

empacotada no vírion junto ao RNA. 
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• Retrovírus 
Os retrovírus são um grupo de vírus de RNA que inclui o HIV, causador da AIDS. 

 
 

A principal característica dos retrovírus é a presença de uma enzima viral chamada transcriptase reversa. 

A transcriptase reversa é capaz de sintetizar DNA a partir de uma fita de RNA. Após essa transcrição 

reversa, o novo DNA viral se une ao DNA da célula hospedeira e começa a comandar a produção de novos 

RNAs virais e do capsídeo proteico, montando novos vírions que serão liberados.  

 

 
Pelo modo de transmissão 

• Arbovírus: São aqueles que são transmitidos através de insetos. O nome “arbovírus” deriva da 

expressão:  ARthropod BOrne VIRUSES 

 

 
Vírus da dengue e da febre amarela cujo vetor é o Aedes aegypti. 
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De acordo com o hospedeiro 

• Bacteriófagos: São vírus que atacam seres procariontes.  
 

 
 

Pela Taxonomia 
A classificação dos vírus não segue a clássica regra binomial de Lineu, e eles não estão incluídos em 

nenhum reino. As regras foram estabelecidas pelo International Committee on Taxonomy of Viroses – 

ICTV.  São classificados por: 

• Ordem 

• Família 

• Gênero 

• Espécie. 
 
As principais ordens são:  

• Caudovirales (bacteriófagos) 

• Mononegavirales (infectam plantas e animais) 

• Nidovirales (infectam vertebrados)  
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Exercícios 

 

1. Observe o vírus da AIDS representada a seguir: 

 

"O vírus da AIDS é classificado como RETROVÍRUS e pode ser disseminado no organismo na forma 

de um PROVÍRUS".  

Os dois termos destacados referem-se às características do vírus da AIDS. Descreva, de modo 

resumido, o significado destas duas características.  

a) Retrovírus.  

b) Provírus. 

 

2. Analisando o genoma de alguns tipos de vírus formados por fita simples de RNA, encontramos 

aqueles que são RNA (-), como o do resfriado comum, e os que são RNA (+), como o da poliomielite. 

Observe que: 

• nos vírus RNA (-), apenas o RNA complementar a seu genoma é capaz de funcionar como 

mensageiro na célula infectada; 

• nos vírus RNA (+), o genoma viral funciona diretamente como mensageiro; 

• ambos os vírus necessitam, para sua replicação, da enzima RNA replicase, que sintetiza um RNA 

complementar a um molde de RNA; 

• o gene da enzima RNA replicase está presente no genoma dos dois tipos de vírus, mas a enzima 

só é encontrada nas partículas virais RNA (-). 

 

a) Explique por que é necessário, para sua replicação, que os vírus RNA (-) já contenham a enzima 

RNA replicase, enquanto os RNA (+) não precisam armazenar esta enzima. 

b) Apresente um argumento contrário à hipótese de que os vírus, devido à simplicidade de sua 

estrutura, foram precursores das primeiras células. 
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3. Após um surto de uma doença misteriosa (início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, 

diarréia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo) que acometeu crianças com até cinco anos 

de idade em uma creche, os pesquisadores da UNICAMP conseguiram seqüenciar o material 

genético do agente causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento 

dessa seqüência era UACCCGUUAAAG. 

a) Explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus. 

b) Dê duas características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. 

c) Sabendo-se que a seqüência mostrada acima (UACCCGUUAAAG) dará origem a uma fita de DNA, 

escreva a sequência dessa fita complementar. 

 

 

4. Os estudos sobre as formas de replicação dos vírus intensificaram-se nos últimos anos, objetivando 

encontrar meios mais eficientes de prevenção e tratamento de doenças virais nos seres humanos. 

Tais estudos têm demonstrado que existem diferentes tipos de vírus e diferentes formas de 

replicação. Os vírus de RNA de cadeia simples podem ser divididos em três tipos básicos, 

conhecidos como vírus de cadeia positiva, vírus de cadeia negativa e como retrovírus. 

Com relação aos diferentes tipos de replicação dos vírus, analise as afirmativas abaixo. 

I. Os retrovírus contêm cadeias simples de RNA, enzima transcriptase reversa e produzem DNA 

tendo como modelo o RNA viral. 

II. Os vírus de cadeia negativa possuem RNA genômico com as mesmas sequências de bases 

nitrogenadas dos RNA mensageiros (RNAm) formados. Dessa maneira, moléculas de RNA 

servem de modelo para a síntese de moléculas de RNA complementares à cadeia molde. 

III. Os vírus de cadeia positiva possuem RNA genômico com sequências de bases nitrogenadas 

complementares às dos RNAm formados. Desta maneira, moléculas de RNA servem de modelo 

para a síntese do RNAm. 

IV. Os retrovírus contêm uma cadeia de RNA dupla hélice que serve de base para a transcrição do 

DNA necessário à replicação.  

 

Marque a alternativa correta. 

a) Somente II e III são corretas. 

b) Somente IV é correta. 

c) Somente I é correta. 

d) Somente I, II e III são corretas. 

e) Todas estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Biologia 
 

5. Assinale a alternativa correta, a respeito dos retrovírus. 

a) São vírus que possuem DNA e RNA, isso explica sua maior virulência; são os causadores da 

Gripe A. 

b) São vírus de RNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de 

moléculas de DNA a partir do RNA da célula parasitada. 

c) São vírus de DNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de 

moléculas de RNA a partir do DNA viral. 

d) São vírus de RNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de 

moléculas de DNA a partir do RNA viral. 

e) São vírus de DNA. Apresentam a enzima transferase inversa que catalisa a produção de cadeias 

de DNA a partir do RNA da célula parasitada. 

 

 

6. A gripe conhecida popularmente como gripe suína é causada por um vírus influenza A. 

Esse tipo de vírus se caracteriza, dentre outros aspectos, por: 

• ser formado por RNA de fita simples (-), incapaz de atuar como RNA mensageiro ou de sintetizar 

DNA nas células parasitadas; 

• os RNA complementares do RNA viral poderem ser traduzidos em proteínas pelo aparelhamento 

celular. 

Os esquemas a seguir apresentam um resumo de etapas dos processos de replicação de alguns dos 

vírus RNA, após penetrarem nas células. 
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O tipo de replicação encontrado no vírus infuenza  A está representado no esquema de número: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

 

7. Atenção: Para responder esta questão considere o texto apresentado abaixo. 

(…) pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros urbanos e estão 

sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema 

imunológico, entre outros males. (…) os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente cinco 

anos de vida a cada 15 trabalhados de madrugada. E têm 40% mais chances de desenvolverem 

transtornos neuropsicológicos, digestivos e cardiovasculares. (…) nosso organismo precisa 

descansar durante as noites, quando libera hormônios como a melatonina, o cortisol e o GH 

(hormônio do crescimento). (…) 

Uma das substâncias que dependem muito do escuro e da noite para serem liberadas é a melatonina. 

O hormônio ajuda a controlar o momento certo de cada função corporal. 
(Revista Galileu, outubro de 2010, p. 22) 

 

O trabalho noturno pode enfraquecer o sistema imunológico, mas esse enfraquecimento não é tão 

agudo quanto o causado pela infecção com o vírus HIV. Nesse último caso, ocorre a morte de um 

grande número de linfócitos CD4 que controlam e regulam a resposta imunológica, causada pela 

proliferação viral. Identifique a alternativa que descreve corretamente o modo como esse vírus se 

prolifera no interior das células. 

a) Esse é um vírus de DNA cuja replicação ocorre de forma contínua e independente do genoma 

celular. 

b) As moléculas de proteína que formam o capsídeo do vírus são originadas a partir de genes 

presentes no genoma da célula hospedeira. 

c) O HIV é um retrovírus e seu genoma de RNA deve ser convertido em DNA para que possa 

controlar o metabolismo da célula hospedeira. 

d) O vírus é formado por uma única célula procariótica que ao entrar na célula hospedeira encontra 

o ambiente adequado para sua replicação. 

e) Ao entrar na célula, as moléculas de DNA circular que formam o genoma do vírus integram-se ao 

genoma da célula e passam a controlar seu metabolismo. 
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8. A pandemia de gripe de 2009 (inicialmente designada como gripe suína e, em abril de 2009, como 

gripe A) é um surto global de uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no 

México em meados do mês de março de 2009, vindo a espalhar-se pelo mundo. O vírus foi 

identificado como Influenza A subtipo H1N1, uma variante nova da gripe suína. Os sintomas da 

doença são o aparecimento repentino de febre, tosse, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas 

articulações, irritação nos olhos e fluxo nasal. 
Fonte – pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_suína 

Sobre os vírus, assinale a alternativa correta. 

a) Os vírus são organismos acelulares, com metabolismo próprio, formados por uma cápsula de 

proteínas – o capsídeo. 

b) Os vírus contêm, no interior do capsídeo, DNA e RNA. O conjunto formado pelo capsídeo e pelo 

ácido nucleico é denominado de cápsula proteica. 

c) Sua reprodução ocorre no interior da célula hospedeira; fora desta não possuem metabolismo e 

permanecem inertes, razão por que são denominados parasitas intracelulares obrigatórios. 

d) Os novos vírus formados são semelhantes ao original, pois não são capazes de sofrerem 

mutações. 

e) A medida profilática mais eficiente no combate às infecções virais, como a da gripe AH1N1 A, é o 

uso de antibióticos que estimulam nosso organismo a produzir interferon. 
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Gabarito 

 

1.  
a) Retrovírus é um grupo de vírus cujo material genético é constituído por RNA. 

b) Provírus é o DNA viral incorporado ao genoma da célula hospedeira. 
 

2.  
a) Para que o genoma RNA (-) seja expresso em proteínas na célula infectada, é primeiro necessário 

que seja transcrito em RNA complementar, o que é feito, apenas, pela RNA replicase, que não existe 
na célula. Desta forma, o próprio vírus terá de já possuir a enzima em sua estrutura. Os vírus RNA 
(+) já funcionam como mensageiros na célula infectada, sendo diretamente traduzidos em 
proteínas virais, inclusive a RNA replicase. 
 

b) Os vírus só existem em virtude de sua habilidade de utilizar a maquinaria metabólica das células 
hospedeiras, direcionando-a para a formação de novas partículas virais. Portanto, os vírus só 
devem ter surgido após o aparecimento das primeiras células. 

 
3.  

a) Trata-se de um vírus (provavelmente um retrovírus), pois apresenta como material genético 
exclusivo, um segmento de RNA 

b) Os vírus para alguns pesquisadores não são considerados seres vivos, por não apresentar 
estrutura celular, nem metabolismo próprio, sendo, portanto, dependente das células por ele 
parasitadas.  

c) A sequência da fita complementar de DNA será: ATG GGC AAT TTC 
 

4. C 
II errada, O RNA traduzido imediatamente tem cadeia positiva.  
III errada, RNAs complementares pertencem a vírus de cadeia negativa 
IV errada, a cadeia dos retrovírus é simples 
 

5. D 
Os retrovírus são vírus de RNA que realizam a transcrição reversa, originando um DNA a partir desse 
RNA. Como exemplo, o HIV. 
 

6. B 
Apenas os RNA complementares ao RNA viral monofilamento podem ser usados na célula parasitada 
para sintetizar proteínas. Sendo assim, a atividade do RNA polimerase-RNA dependente, também de 
origem viral, é responsável por sintetizar os RNA complementares, como se observa no gráfico II. 
 

7. C 
O HIV é um retrovírus e, como tal, converte seu genoma de RNA em DNA a partir da ação da enzima 
transcriptase reversa.  
 

8. C 
A reprodução dos vírus ocorre no interior de uma célula, visto que não possuem metabolismo – não 
realizam síntese de proteínas ou geram ATP. 


