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1. O vírus da AIDS é formado por uma cápsula esférica contendo em

seu interior o material genético. Este tipo de vírus é chamado

RETROVÍRUS porque:

a) o RNA produz um "molde" de

molécula de DNA.

b) o RNA torna-se uma molécula

autoduplicável.

c) o DNA possui cadeia simples sem

timina.

d) o DNA possui mecanismos de

retroação.

e) o DNA e RNA não se pareiam.
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2. Entre as doenças a seguir citadas, assinale aquela que não é causada por

vírus:

a) gripe

b) caxumba

c) AIDS (SIDA)

d) varíola

e) botulismo
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3. Os meios de comunicação têm veiculado inúmeras reportagens em que equipes

de saúde visitam borracharias, depósitos de ferro-velho e até cemitérios,

eliminando recipientes que possam reter águas de chuva. Esta condição propicia o

aparecimento das seguintes doenças:

a) doença de Chagas, encefalite e dengue.

b) dengue, malária e esquistossomose.

c) febre amarela, doença de Chagas e giardíase.

d) malária, giardíase e amarelão.

e) dengue, febre amarela e malária.
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4. Uma dificuldade enfrentada pelos pesquisadores que buscam uma vacina

contra o vírus da AIDS deve-se ao fato dele:

a) não possuir a enzima transcriptase reversa.

b) alternar seu material genético entre DNA e RNA.

c) ser um vírus de RNAr, para os quais é impossível fazer vacinas.

d) ter seu material genético sofrendo constantes mutações.

e) possuir uma cápsula lipídica que impede a ação da vacina.
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5. Que doenças poderiam ser evitadas com a eliminação de reservatórios de

água parada onde se reproduzem insetos vetores?

a) Cólera, dengue e esquistossomose.

b) Cólera, dengue e malária.

c) Cólera, esquistossomose e febre amarela.

d) Dengue, febre amarela e malária.

e) Esquistossomose, febre amarela e malária.
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6. Assinale a alternativa que contiver doenças causadas, exclusivamente, por

vírus:

a) sífilis, aids, cólera:

b) poliomielite, raiva, cólera;

c) poliomielite, aids, sífilis;

d) poliomielite, aids, raiva;

e) sífilis, cólera, meningite.
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7. A maioria dos morcegos que vemos voando

durante a noite, na cidade, são completamente

inofensivos ao homem. São morcegos frugívoros,

ou seja, que se alimentam de frutos. Existem

também aqueles que são nectívoros, ou seja, se

alimentam do néctar das flores. No entanto, no

meio rural, ocorrem morcegos vampiros, atraídos

pela existência de bois, vacas e cavalos, dos quais

sugam o sangue; eventualmente, esses morcegos

podem sugar sangue do homem. Tal fato é

preocupante, pois os morcegos hematófagos são,

conhecidamente, transmissores de uma doença

virótica e fatal, se não tratada a tempo.

A doença à qual o texto se refere

é:

a) Caxumba.

b) Hepatite.

c) Rubéola.

d) Raiva.

e) Sarampo.
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8. Assinale a alternativa que associa corretamente o tipo de doença, o agente causador e

seu respectivo modo de transmissão.

a) Botulismo, vírus, ingestão de alimentos enlatados, em conserva ou defumados

contaminados com a toxina botulínica.

b) Sarampo, vírus, contato direto com pessoas doentes ou pelo ar e utensílios

contaminados.

c) Cólera, vírus, ingestão de água ou de alimentos contaminados.

d) Dengue, bactéria, através de picada do mosquito 'Aedes aegypti', contaminado.

e) Leptospirose, bactéria, contaminação pelo sêmen, pelo sangue, ou por secreções dos

olhos.
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