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01. O esquema a seguir evidencia as formas mais comuns de replicação viral,
tomando como exemplo os “ciclos de vida” do bacteriófago T4 ou simplesmente fago, vírus bastante conhecido da pesquisa, sendo que as principais
etapas da replicação são comuns à maioria dos demais vírus.

A partir da análise dos dados da figura e dos conhecimentos relacionados
aos mecanismos de replicação viral, pode-se afirmar corretamente sobre os
ciclos virais descritos:
a) no ciclo lisogênico ocorre replicação direta do material genético viral,
independentemente da replicação do DNA celular.
b) o tipo de ciclo lisogênico apresentado, também ocorre com vírus de células humanas, sendo sempre um tipo e ciclo menos agressivo para o
hospedeiro.
c) a despeito do dano celular mais imediato provocado pelo ciclo lítico, o
mesmo provoca sintomas no hospedeiro, no caso de pluricelulares, que
desencadeiam respostas imunológicas celulares e químicas que visam
ao combate do vírus.
d) o ciclo lítico, além de mais agressivo para a célula hospedeira, no caso
da bactéria, também é muito agressivo, no caso de infecções humanas,
por desencadear tumores.
e) para a realização do ciclo lítico é imprescindível a união do material genético viral ao material genético celular, precedendo o processo de montagem dos novos componentes virais usando nutrientes e maquinaria
celulares.
02. Os dados apresentados a seguir demonstram algumas vitórias, mas infelizmente, algumas derrotas no combate e prevenção ao HIV / AIDS.
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Analisando as informações contidas no esquema e relacionando ao avanço dessa pandemia, identifique a alternativa correta.
a) as classes sociais preferencialmente
atingidas pelo HIV, revelam a fragilidade imunológicas de tais populações, devido às condições “naturais”
de subnutrição das mesmas.
b) a redução de 20% nas taxas de infecção pelo HIV, deveu-se além das
campanhas contínuas de prevenção,
do surgimento de indivíduos naturalmente resistentes ao vírus.
c) a manutenção de relações afetivas
com soropositivos ou com manifestação clínica de AIDS, torna prescindível
a utilização de medidas profiláticas ou
preventivas para os seus parceiros.
d) o grau de desinformação, a não utilização de medidas profiláticas, associado à pobreza extrema torna a
população africana subsariana mais
vulnerável ao contágio pelo HIV, a
despeito da utilização de coquetéis ou
desenvolvimento de vacinas.
e) o fato do HIV, um retrovírus de ação
lenta, provocar uma infecção com
evolução lenta da doença, favorece
o combate à mesma, pois detecta-se
precocemente sintomas nos indivíduos soropositivos com ciclo lisogênico.
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03. “Autoridades sanitárias brasileiras investigam o primeiro caso
suspeito de ebola no país. Informações preliminares indicam
que o paciente, que está internado em Cascavel, veio de Conacre, capital da Guiné.”

O EXAME PAPANICOLAU:
exame detecta anomalias nas células.

Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/10/
brasil investiga-primeiro-caso-suspeito-de-ebola-4618002.html

Considerando que o ebola é um poderoso agente infeccioso,
é preciso pensar medidas urgentes que impeçam o avanço da
doença em todo o mundo. Escolha dentre as opções abaixo,
aquela que contém uma ação possível e verdadeiramente capaz de impedir essa epidemia.
a) Investir em pesquisas para o desenvolvimento de um antibiótico específico para o ebola.
b) Interferir no mecanismo de replicação ou reprodução do
ebola.
c) Alterar geneticamente o metabolismo celular do ebola, modificando sua capacidade reprodutiva.
d) Realizar uma campanha maciça de vacinação em todo o
mundo, com o vírus ativado, para que as pessoas se tornem resistentes à doença.
e) Melhoria das condições sanitárias das regiões mais afetadas, para evitar o espalhamento desta verminose.
04. Ao invés de se preocuparem com a questão de serem os vírus
seres vivos ou não, os biólogos moleculares se interessam em
observar o modo pelo qual eles desvirtuam, em seu próprio
benefício, o funcionamento de uma célula, desencadeando
doenças. Ao infectar uma célula, o vírus perde seu invólucro
e leva o sistema de duplicação do material genético da célula
a reproduzir seu próprio ácido nucléico e a produzir proteínas
virais.
VILLARREAL, L. Afinal os vírus são seres vivos? Scientific American Brasil, n.
28 p. 21-24, 2008 (adaptado).

Considerando-se as caraterísticas fisiológicas do vírus, infere-se que:
a) o organismo por ele infectado obrigatoriamente é um animal, pois são os únicos a possuírem células capazes de
promover a replicação viral.
b) o material genético deste vírus é DNA, por isso ocorre a fusão dos dois materiais genéticos, do vírus com o da célula
hospedeira.
c) o hospedeiro morrerá logo após a infecção, pois esse tipo
de vírus realiza exclusivamente o ciclo lítico.
d) o vírus pode existir, também, na forma de vida livre, nutrindo-se de matéria orgânica.
e) seu material genético altera o metabolismo da célula hospedeira, levando-a inexoravelmente à morte.

Dentre as alterações celulares provocadas por um vírus
como o HPV, está a reprodução celular exagerada que
pode gerar desde simples verrugas até um câncer. A respeito dos mecanismos gerais de infecção viral e da atuação
do HPV no organismo humano, pode-se afirmar:
A) o desenvolvimento de tumores está associado à realização pelo vírus do ciclo reprodutivo lisogênico,
que resulta em elevada taxa de produção direta de
novos vírus, ocasionando a morte da célula hospedeira.
B) a alta taxa de mortalidade feminina, quando comparada à masculina, deve-se principalmente a
localização das lesões, internas na mulher, o que
favorece o desenvolvimento das verrugas, independentemente da cepa viral presente.
C) como um vírus típico de RNA, o HPV realiza o ciclo
lisogênico, resultando numa maior velocidade de divisão celular, responsável pela geração das lesões
verrugosas.
D) devido ao material genético do HPV ser DNA, ele
realiza o ciclo lisogênico preferencialmente, que associado ao subtipo viral presente no hospedeiro e a
uma maior fragilidade do sistema imunológico nas
mulheres, as tornam mais predispostas ao desenvolvimento das lesões.
E) a realização anual do preventivo ou “Papanicolau”
garante certamente a detecção das lesões antes da
manifestação do câncer.
06. Analise a gravura abaixo, relacionada à distribuição e
avanço de doenças veiculadas pelo mosquito Aedes
aegypti.

05. COMO PREVINIR E IDENTIFICAR A DOENÇA: O tumor
mata 250 mil mulheres a cada ano no mundo.
( Folha de São Paulo “on line”, 21/02/2011)

FATORES DE RISCO: o vírus HPV está presente em
mais de 90% dos casos. Outros fatores de risco são
início precoce da vida sexual, ter vários parceiros e tabagismo.
PREVENÇÃO: é feita com o uso de preservativos na
relação sexual e a detecção precoce das lesões. A vacina previne a infecção pelo vírus HPV.
SINTOMAS: no início, o câncer de colo de útero não
apresenta sintomas. Em estágio avançado, os principais são a presença de “verrugas” no colo uterino, sangramento vaginal, corrimento e dor.
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O velho Aedes aegypti, o mosquito da dengue, começa a transmitir um vírus novo no Brasil: o chikungunya.
Essa é a experiência compartilhada nas últimas semanas pelos moradores de Feira de Santana, na Bahia,
a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Mais de 400
pessoas (409, segundo o último boletim oficial) foram
diagnosticadas com a febre chikungunya, causada pelo
vírus de mesmo nome. Outros 689 casos suspeitos estão em investigação por lá. Ao prever um verão com surtos de febre chikungunya, o Ministério da Saúde lançou
na semana passada mais uma campanha de combate
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aos focos. Um levantamento recente sobre a circulação do
Aedes aegypti, divulgado pelo Ministério da Saúde, revelou que 44% dos 1.453 municípios participantes estão em
situação de alerta para dengue e chikungunya. O trabalho
demonstra que 117 cidades, incluindo dez capitais, estão
em estado de alerta por causa do alto grau de criadouros.

d) Vírus, por sua natureza parasitária obrigatória, causam
a lise da célula antes de produzirem suas múltiplas cópias.
e) Retrovírus endógenos, ao se integrarem aos genomas
de mamíferos, atuam de forma similar aos fagos de ciclo lisogênico.

A análise das informações e considerando os aspectos
ecológicos e sua relação com a saúde coletiva, é correto
afirmar:

08. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE NA BAHIA
(SESAB / SUS 2011)

a) Uma medida de combate ao vírus envolve a extinção
dos reservatórios naturais do patógeno.
b) A distribuição dos casos de febre chikungunya no Brasil
e no mundo evidencia o caráter endêmico dessa enfermidade, restrita a regiões silvestres.
c) A transmissão do vírus chikungunya por meio de um
inseto hematófago está associada à ampla distribuição
de casos nas populações humanas.
d) A chegada do verão é preocupante, pois reduz o ciclo
biológico de Aedes aegypti com a supressão das fases
larvais, o que aumenta o seu tamanho populacional.
e) O número de casos registrados e suspeitos de febre
chikungunya na Bahia, em particular em Feira de Santana, caracteriza-a como uma pandemia.
Texto
Há cerca de 40 anos, Richard Peto
supôs que, se cada célula viva teoricamente tem igual probabilidade de tornar-se cancerosa, então
animais de grande porte deveriam
ter índices maiores da doença que
animais pequenos, porque eles
têm muito mais células e em geral
vivem por mais tempo. Mas quando começou a testar sua ideia descobriu que essa lógica
não se aplica à Natureza. Como se constatou, todos os
mamíferos têm índices relativamente similares de câncer.
Pesquisadores sugeriram diversas teorias para explicar o
chamado Paradoxo de Peto. Uma explicação sustenta que
o metabolismo mais rápido de animais pequenos gera mais
radicais livres cancerígenos. Outra propõe que a evolução
equipou animais maiores com genes supressores de tumores adicionais. Para entender como vírus endógenos contribuem para o risco de câncer, Katzourak e sua equipe de
pesquisadores estudaram a relação entre tamanho corporal e o número de retrovírus endógenos que se integraram
aos genomas de 38 espécies de mamíferos ao longo dos
últimos 10 milhões de anos. Eles descobriram que quanto
maior o animal, menos retrovírus endógenos ele havia adquirido. Camundongos, por exemplo, incorporaram 3.331,
enquanto humanos adquiriram 348 e golfinhos, 55.
07. Sobre vírus — organizações supramoleculares — é correto
afirmar:

No ano de 2011, até a semana epidemiológica 23 (12/06) foram notificados 34.620 casos de Dengue na Bahia. No mesmo
período de 2010 registraram-se 43.328 casos, correspondendo a uma redução de 20,1% (Fig. 1). Até o momento, 374
(89,7%) municípios notificaram a doença através dos sistemas
de informação da vigilância epidemiológica, entre os quais
destacam-se os municípios de Salvador, Barreiras, Feira de
Santana, Irecê, Porto Seguro, Ilhéus, São Gabriel, Jussara,
Eunápolis e Jequié por concentrarem 47% das notificações.
A evolução da epidemia de Dengue, com as variações ilustradas no gráfico sugere que:
a) existem períodos quase cíclicos de crescimento do número de infectados, provavelmente por descuido da população em resultado a anos anteriores com pequena
incidência da doença.
b) além de fatores climáticos como períodos de seca ou
de enchentes, a sazonalidade da infecção depende
principalmente da forma de reprodução do mosquito
vetor da doença.
c) os períodos com picos mais elevados de contaminação
da população, coincidem com os períodos em que as
larvas dos mosquitos estão em desenvolvimento.
d) não existe relação direta entre o aumento ou diminuição do número de pessoas infectadas com variações
climáticas, já que no caso da dengue a contaminação
não se dá de indivíduo para indivíduo e sim através de
um inseto transmissor do vírus.
e) além de campanhas de educação da população, combate ao mosquito vetor a utilização de vacina atualizada será imprescindível para a erradicação da Dengue,
já que o flavivírus é um RNA vírus altamente mutante.
09. O esquema representa as principais variações das taxas
de linfócitos e partículas virais / HIV ao longo dos meses
e anos subsequentes à infecção. A partir dos dados apresentados no gráfico e nos mecanismos de ação do HIV,
vírus que provoca imunodeficiência em humanos, assinale
a alternativa correta.

a) Vírus de RNA, que infectam animais, podem se automontar independente da participação de proteínas em
sua estrutura.
b) Adenovírus catalisam as reações de duplicação pela
transcriptase reversa presente na célula hospedeira.
c) Organizações supramoleculares, como as dos vírus,
devido à sua simplicidade, prescindem de informações
codificadas em ácidos nucleicos.
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a) na fase inicial da infecção, o aumento da produção de
linfócitos significa que o organismo está combatendo
de forma eficiente o vírus, provocando grande diminuição da carga viral.
b) aproximadamente no 30º mês da infecção ocorre um
equilíbrio entre o número de células infectadas e o número de vírus destruídos, evidenciando o combate eficiente aos antígenos virais, neste momento facilmente
reconhecidos pelas defesas do organismo.
c) com a replicação viral ocorre a destruição progressiva
dos linfócitos, já que os mesmos são as células-alvo
deste vírus e, como consequência, ocorre fragilidade
imunológica que proporciona o surgimento de infecções oportunistas.
d) pode-se afirmar que até a 10ª semana o indivíduo é
apenas “soropositivo”, já que certamente não manifesta
nenhum sintoma da infecção pelo HIV e, muito provavelmente não possuirá nenhuma infecção oportunista
devido à elevada taxa de linfócitos.
e) fala-se em AIDS / SIDA, quando o indivíduo já manifesta doenças oportunistas, que somente são verificadas
em indivíduos infectados pelo HIV.

GABARITO:
01. C
02. D
03. B
04. B
05. A
06. C
07. E
08. A
09. C
10. A
11. E

10. (EBMSP – 2015.2) O aciclovir é um agente antiviral que
atua bloqueando os mecanismos de replicação do vírus. O
trifosfato de aciclovir age como inibidor de substrato para o
DNA polimerase específico do herpes, impedindo a síntese
do DNA viral, sem afetar os processos celulares normais.
Considerando-se os conhecimentos sobre os vírus e as
doenças por eles desencadeadas, é correto afirmar:
a) Uma vacina eficiente deve ser capaz de promover a
proliferação de anticorpos que protejam o organismo
da contaminação viral.
b) Um medicamento semelhante ao aciclovir pode ser
usado para controlar a infecção por um retrovírus.
c) Os retrovírus se caracterizam por apresentar o genoma
de DNA e a enzima transcriptase reversa.
d) Os vírus não são considerados seres vivos porque não
apresentam material genético próprio.
e) O HIV é um vírus que se caracteriza por apresentar
uma fita simples de DNA.
11. (EBMSP – 2015.2) Recentemente a cidade de Salvador foi
vítima de fortes chuvas. Nessas situações a preocupação
com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue e da febre chikungunya, cresce.
Considerando-se os conhecimentos sobre as doenças
transmitidas por esse inseto e sobre as formas de tratamento e de prevenção, é correto afirmar:
a) O uso de antibióticos específicos é a forma mais eficiente de tratar a dengue e a febre chikungunya.
b) A vacinação é a melhor forma de prevenir a transmissão da febre chikungunya.
c) O uso de filtros de água pode ajudar a controlar a proliferação do inseto vetor das doenças, pois esse mosquito se reproduz preferencialmente em águas contaminadas.
d) Uma vacina contra a dengue deveria ser aplicada nos
animais reservatórios já que os vírus são transmitidos
para os humanos por esses organismos.
e) O combate à proliferação do mosquito transmissor da
doença é a melhor forma de controlar a ocorrência de
novos casos de dengue.
Pág. 4

Rua Comandante Almiro, 211 - Centro - Feira de Santana-BA

(75)

3221.7259

