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Questão 1 - (FGV/2016)  

   

O fluxo de água do meio hipotônico para o meio 

hipertônico através da membrana lipoproteica 

semipermeável é denominado osmose, essencial 

para a manutenção das condições fisiológicas 

citoplasmáticas em todos os organismos celulares. 

 

Com relação a esse processo, é correto afirmar que 

os vírus 

 

a) não o realizam, pois não apresentam as 

características fisiológicas e celulares para 

ocorrência do processo. 

b) só o realizam quando metabolicamente ativos 

no momento de infecção em suas células-alvo 

hospedeiras. 

c) o realizam diretamente através do cápside, 

seu envoltório proteico de proteção. 

d) só o realizam se forem classificados como 

envelopados, por apresentarem membrana e 

citoplasma celulares. 

e) não o realizam, pois apresentam a primitiva 

organização celular procarionte. 

 

Questão 2 - (UEL PR/2016)  

   

Leia o texto a seguir. 

 

De origem africana, o vírus Chikungunya (ou 

VCHIK) chegou recentemente às Américas, 

incluindo o Brasil. Em nosso país, ele poderá se 

tornar um caso sério de saúde pública porque pode 

ser transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti e 

Aedes albopictus, por apresentar um elevado número 

de vírus no sangue na fase aguda da doença e pela 

falta de imunidade da população brasileira. O 

genoma desse vírus é composto de uma molécula de 

ácido ribonucleico (RNA) de cadeia simples. Assim 

que invade o citoplasma da célula hospedeira, esse 

RNA costuma servir de molde para a síntese das 

proteínas responsáveis pela sua replicação e pela 

formação do seu envoltório viral. Ao contrário dos 

retrovírus, como o HIV, ele não produz transcriptase 

reversa. Além disso, este tipo de vírus costuma 

apresentar alta taxa de erros em sua replicação, o 

que aumenta a chance de que algumas de suas 

variantes se adaptem a novas condições ambientais. 

(Adaptado de: <http://cienciahoje.uol.com.br/revista-

ch/2015/325/ 

virus-chikungunya-uma-nova-ameaca>. Acesso em: 31 ago. 

2015.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 

genética e evolução, responda aos itens a seguir. 

 

a) O esquema a seguir é uma representação 

simplificada de como a maioria dos organismos 

vivos da Terra, como bactérias, eucariotos, 

retrovírus etc., se replicam e expressam a 

informação genética. 

 
Reproduza o esquema incluindo as informações 

referentes à forma de replicação e à expressão 

gênica dos vírus semelhantes ao Chikungunya. 

b) Dentro da teoria evolutiva moderna, de que 

forma a mutação contribui para o processo 

evolucionário? 
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Questão 3 - (UNIFOR CE/2016)  

   

Os vírus são agentes infecciosos microscópicos, 

sendo até 10.000 menores que a maioria das 

bactérias. São a estrutura biológica mais comum em 

nosso planeta, sendo mais numerosos que animais, 

plantas, fungos, parasitos e bactérias juntos. Existem 

cerca de 21 famílias de vírus capazes de provocar 

doenças nos seres humanos. Uma mesma família 

pode ser responsável por diversas doenças 

diferentes, como é o caso da família Herpesviridae, 

composta por mais de 130 tipos de vírus, que podem 

provocar herpes simples, catapora, herpes zoster, 

mononucleose, sarcoma de Kaposi, exantema súbito, 

citomegalovirose, etc. Um vírus é basicamente uma 

pequena coleção de material genético (DNA ou 

RNA) envolto por uma cápsula de proteína. Para que 

o vírus apresente algum sinal de atividade e se 

reproduza, ele precisa estar dentro da célula de 

algum ser vivo. 

Fonte: http://www.mdsaude.com/2014/03/doencas-causadas-

por-virus.html 

Acesso em 23 abr. 2016. (com adaptações) 

 

Sobre os parasitas descritos acima, é correto afirmar 

que 

 

a) os vírus são considerados parasitas 

facultativos, podendo manifestar-se dentro da célula 

ou no meio ambiente. 

b) a partícula viral é composta por núcleo que é 

o próprio genoma, capsídeo que envolve o genoma 

do vírus e alguns vírus apresentam o envelope (um 

revestimento externo). 

c) para o vírus da herpes zoster ser capaz de se 

multiplicar e provocar a doença, é essencial que ele 

mantenha intacto seu material genético formado por 

DNA e RNA. 

d) no ciclo lisogênico, o vírus se aproxima da 

célula e injeta o seu material genético. Esse material 

entra na célula e se multiplica com a ajuda das 

organelas da célula infectada. 

e) no ciclo lítico, o vírus introduz o seu material 

genético na célula. Esse material vai fazer parte do 

DNA da célula e irá ser replicado durante o processo 

de meiose celular. 

 

Questão 4 - (FPS PE/2015)  

   

O Bacteriófago é um vírus bastante estudado que 

apresenta dois tipos de ciclo reprodutivo. Qual 

destes ciclos está representado na figura abaixo? 

 

 
 

a) Ciclo lisogênico  

b) Ciclo virológico  

c) Ciclo lítico  

d) Ciclo litiogênico  

e) Ciclo bacteriogênico 

 

Questão 5 - (PUC MG/2015)  

   

Com surgimento do microscópio eletrônico, foi 

possível visualizar os vírus e identificá-los como 

agentes causadores de inúmeras doenças. Sobre os 

vírus foram feitas as seguintes afirmações: 

 

I. São seres acelulares, que dependem 

totalmente de uma célula, procarionte ou eucarionte, 

para síntese de suas moléculas estruturais e 

reprodução. 

II. Embora sejam considerados as formas de 

vida mais primitivas conhecidas atualmente, 

certamente os vírus não foram os primeiros seres 

vivos que surgiram na Terra. 

III. Considerando-se que existem vírus 

específicos para todos os reinos celulares, é 

indicativo que não tiveram uma origem única. 

IV. No meio extracelular, os vírus não são 

metabolicamente inertes devido a sua capacidade de 

atacar células específicas. 

 

São afirmativas CORRETAS: 

 

a) I, II e III                         

b) I, II e IV 

c) I, III e IV                         

d) II, III e IV 

 

 

 



 

Questão 6- (Unifacs BA/2015)  

   

Sobre vírus — organizações supramoleculares — é 

correto afirmar: 

 

01. Vírus de RNA, que infectam animais, podem 

se automontar independente da participação de 

proteínas em sua estrutura. 

02. Adenovírus catalisam as reações de 

duplicação pela transcriptase reversa presente na 

célula hospedeira. 

03. Organizações supramoleculares, como as dos 

vírus, devido à sua simplicidade, prescindem de 

informações codificadas em ácidos nucleicos. 

04. Vírus, por sua natureza parasitária 

obrigatória, causam a lise da célula antes de 

produzirem suas múltiplas cópias. 

05. Retrovírus endógenos, ao se integrarem aos 

genomas de mamíferos, atuam de forma similar aos 

fagos de ciclo lisogênico. 

 

Questão 7 - (Fac. de CiÃªncias da SaÃºde de 

Barretos SP/2014)  

   

A dengue, a AIDS e a gripe causada pelo H1N1 são 

viroses atualmente monitoradas pelos órgãos de 

saúde pública. Uma semelhança entre esses vírus 

está no fato de apresentarem RNA como material 

genético. 

Entretanto, o HIV, causador da AIDS, é considerado 

um retrovírus, pois 

 

a) utiliza seu RNA diretamente como 

mensageiro, ribossômico e transportador durante a 

infecção. 

b) converte seu RNA em DNA antes da 

contaminação. 

c) contém uma enzima, a transcriptase reversa, 

para síntese de DNA a partir do RNA. 

d) modifica o genoma humano, convertendo o 

DNA em RNA. 

e) não depende dos processos celulares de 

transcrição do RNA e tradução de proteínas. 

 

Questão 8- (UFPE/UFRPE/2014)  

   

Os vírus são agentes microscópicos que infectam 

células para se reproduzirem, assumindo o controle 

de seu metabolismo e levando à morte celular. Sobre 

esses agentes, analise as afirmações seguintes.  

 

00. São formados essencialmente por proteínas e 

ácidos nucleicos, mas alguns tipos podem possuir 

um envelope externo de natureza lipídica.  

01. A poliomielite, a AIDS, a gripe aviária e a 

malária são doenças causadas por vírus.  

02. Como os vírus já possuem ácidos nucleicos, 

eles não precisam do material nuclear das células 

infectadas para se reproduzirem.  

03. Já que não possuem metabolismo próprio, 

são incapazes de evoluir e modificar suas 

características.  

04. Sempre possuem DNA como ácido nucleico.  

 

Questão 9 - (ACAFE SC/2013)  

   

Os vírus tem a nomenclatura originada do latim, 

significando "veneno” ou “toxina”. Seu tamanho 

diminuto está além do limite de resolução dos 

microscópios óticos, sendo visualizados em 

microscopia eletrônica. A sua estrutura simples é 

representada abaixo. 

 

 
 

Nesta representação, os números 1, 2 e 3 são, 

respectivamente: 

 

a) capsídeo, proteínas e capsômero. 

b) capsômero, ácidos nucléicos e vírion. 

c) capsídeo, proteínas e vírion. 

d) capsídeo, ácidos nucléicos e vírion. 

 

10 - (UEPA)    

Vírus também atacam outros vírus, diz reportagem 

da "Nature" 

 

Um vírus não só pode infectar outros organismos 

como também outros vírus, o que permitiria a eles 



obter genes do vírus atacado e, desta maneira, 

evoluir geneticamente. Uma equipe da Universidade 

do Mediterrâneo, em Marselha (França), descobriu 

que este, até agora desconhecido tipo de vírus, a 

quem chamou de virófago é uma novidade científica 

que necessita de estudos, explica o último número 

da revista científica britânica "Nature". 

Adaptado de : 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimasnoticias/  

efe/2008/08/06/virus-tambem-atacam-outros-virus-

dizreportagem- da-nature.htm 

 

Quanto à palavra em destaque no texto, é correto 

afirmar que: 

 

a) o HIV se reproduz no meio intra e 

extracelular. 

b) o bacteriófago é composto por uma cabeça 

(capsídio) que guarda o DNA e o RNA. 

c) o HIV é um retrovírus que contém uma 

cadeia simples de RNA associada a transcriptase 

reversa. 

d) o ciclo lítico e o lisogênico do bacteriófago 

não alteram a estrutura celular hospedeira. 

e) após penetrar completamente na célula 

hospedeira, o bacteriófago libera seu material 

genético. 

 

11 - (FPS PE)    

Considerando o número de notificações de casos da 

dengue no Estado de Pernambuco, que aumentou em 

relação aos demais estados brasileiros nos quatro 

primeiros meses do ano de 2012, leia o trecho 

extraído da obra de Mário de Andrade, Macunaíma 

(1928):  

 

“Inda tanto nos sobra, por este grandioso país, de 

doenças e insectos por cuidar!... ” 

 

Acerca da dengue, é correto afirmar que:  

 

a) a ingestão e o uso indiscriminado de águas 

contaminadas pela população pernambucana 

aumenta o número de casos da doença.  

b) a dengue é causada por um protozoário 

parasita unicelular, cujos sintomas incluem febre, 

dores musculares e diarreia.  

c) o armazenamento de água limpa em 

recipientes inapropriados favorece a rápida 

proliferação do Aedis aegypti.  

d) o depósito de resíduos orgânicos de 

alimentos em lixões a céu aberto aumenta a 

população do mosquito transmissor.  

e) o alto nível de poluição atmosférica e o 

aquecimento global aceleram o desenvolvimento do 

mosquito nos países não tropicais. 

 

12 - (UNESP SP)    

Bactéria pode atuar como “vacina” para dengue 

 

Pesquisadores anunciaram que a bactéria 

Wolbachia pipientis pode atuar como uma “vacina” 

para o Aedes aegypti, bloqueando a multiplicação 

do vírus dentro do inseto. “Quando inoculamos a 

bactéria no Aedes aegypti, ficamos surpresos ao ver 

que ela, além de diminuir o tempo de vida do 

mosquito, também fazia com que o vírus não se 

desenvolvesse”. A Wolbachia pipientis só pode ser 

transmitida verticalmente (de mãe para filho), por 

meio do ovo da fêmea do mosquito. Fêmeas com 

Wolbachia pipientis sempre geram filhotes com a 

bactéria no processo de reprodução. “Por isso, uma 

vez estabelecido o método em campo, os mosquitos 

continuam a transmitir a bactéria naturalmente 

para seus descendentes”, disseram os 

pesquisadores. 

(www.jb.com.br. Adaptado.) 

 

De acordo com a notícia, conclui-se corretamente 

que 

 

a) as fêmeas de Aedes aegypti transmitirão aos 

seus descendentes a resistência ao vírus da dengue, 

mas os machos de Aedes aegypti, filhos de fêmeas 

não resistentes, continuarão transmitindo o vírus da 

doença. 

b) a infecção das pessoas pelo vírus da dengue 

pode diminuir com o aumento, no ambiente, de 

Aedes aegypti infectados pela Wolbachia pipientis. 

c) os sintomas da doença poderão não se 

manifestar em pacientes com dengue, pois a 

Wolbachia pipientis diminui o tempo de vida dos 

mosquitos e não permite que o vírus se desenvolva. 



d) a dengue pode ser erradicada se as pessoas 

forem vacinadas com uma vacina produzida a partir 

da Wolbachia pipientis. 

e) a resistência ao vírus é geneticamente 

determinada dentre os mosquitos Aedes aegypti, 

uma vez que só pode ser transmitida verticalmente, 

de mãe para filho. 

 

13 - (ACAFE SC)    

A dengue, doença que até 1967 era considerada 

erradicada no Brasil, é atualmente a doença que 

mais preocupa em termos de saúde pública. 

 

A respeito da dengue, assinale a alternativa correta. 

 

a) A prevenção se dá pela eliminação dos 

mosquitos vetores, mas, uma vez contraída, pode ser 

tratada com o uso de antibióticos combinados. 

b) Doença viral transmitida pelas fêmeas do 

mosquito do gênero Anopheles, ocorre na forma 

clássica ou, nos casos mais graves, na forma 

hemorrágica, podendo levar à morte. 

c) É transmitida pelas fêmeas do mosquito 

Aedes aegytpi e caracteriza-se por febre, dor 

muscular intensa, dores nas juntas, manchas verme-- 

lhas na pele e pequenas manifestações hemorrágicas. 

d) É causada por Flavivirus. O uso de ácido 

acetilsalicílico é recomendado para combater os 

sintomas da doença. 

 

14- (UECE)    

O herpes simples é uma infecção causada por vírus, 

que se caracteriza pelo aparecimento de pequenas 

bolhas que surgem agrupadas principalmente nos 

lábios e nos genitais, podendo aparecer também em 

qualquer outra parte do corpo. É uma doença 

desagradável, pois seus sintomas incluem coceira, 

ardor, pontadas e formigamento, e seu tratamento é 

feito com antivirais que aliviam as crises. Em 

relação a essa doença, assinale a proposição 

verdadeira.  

 

a) Apesar de se manifestar na pele, as lesões 

produzidas deixam diversas sequelas gravíssimas em 

outros órgãos.  

b) É uma doença contagiosa, transmitida por 

contato direto, porém quando o tratamento é bem 

feito, a cura se dá em poucos dias e o paciente nunca 

mais apresenta seus sintomas característicos.  

c) O vírus do herpes simples se encontra no 

esperma e por isso, relações sexuais devem ser 

evitadas durante as crises.  

d) O herpes labial é transmitido quando existe 

contato direto com a lesão atingida, portanto, 

durante os dias em que as bolhas estiverem expostas, 

não é aconselhável beijar na boca, nem compartilhar 

copos e talheres.  

15 - (Fac. de Ciências da Saúde de Barretos SP)    

O esquema representa a reprodução do vírus HIV 

em um linfócito T. 

 

 
 

Sobre cada um dos passos numerados no esquema, é 

correto afirmar que 

 

a) o passo 2 indica a liberação do RNA viral na 

célula hospedeira e sua transcrição reversa em DNA, 

por ação da enzima transcriptase reversa. 

b) o passo 4 indica a passagem do DNA viral do 

núcleo para o citoplasma, onde servirá de molde 

para a síntese de suas proteínas. 

c) o passo 3 indica a entrada do RNA viral no 

núcleo e sua incorporação ao DNA da célula 

hospedeira, através da enzima helicase. 

d) o passo 1 indica a união dos lipídios da 

membrana plasmática do vírus aos lipídios 

receptores do linfócito T. 

e) no passo 5, as proteínas da membrana 

plasmática viral envolvem o capsídeo, as enzimas e 

o DNA viral para montagem e liberação do vírus. 

 

 


