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Questão 01 - (ENEM/2015)  

   

A toxina botulínica (produzida pelo bacilo Clostridium botulinum) 

pode ser encontrada em alimentos malconservados, causando até a 

morte de consumidores. No entanto, essa toxina modificada em 

laboratório está sendo usada cada vez mais para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas com problemas físicos e/ou estéticos, atenuando 

problemas como o blefaroespasmo, que provoca contrações 

involuntárias das pálpebras. 

BACHUR, T. P. R. et al. Toxina botulínica: de veneno a tratamento.  

Revista Eletrônica Pesquisa Médica, n. 1, jan.-mar. 2009 (adaptado). 

 

O alívio dos sintomas do blefaroespasmo é consequência da ação da 

toxina modificada sobre o tecido 

 

a) glandular, uma vez que ela impede a produção de secreção de 

substâncias na pele. 

b) muscular, uma vez que ela provoca a paralisia das fibras que 

formam esse tecido. 

c) epitelial, uma vez que ela leva ao aumento da camada de queratina 

que protege a pele. 

d) conjuntivo, uma vez que ela aumenta a quantidade de substância 

intercelular no tecido. 

e) adiposo, uma vez que ela reduz a espessura da camada de células de 

gordura do tecido. 

 

Questão 02 - (Mackenzie SP/2016)  

   

As cianobactérias foram, no passado, consideradas como algas, 

sendo denominadas algas azuis em razão da coloração azulada 

que muitas possuem. Hoje sabemos que elas têm parentesco 

muito distante das algas, porque 

 

a) as cianobactérias são procariontes, enquanto as algas são 

eucariontes. 

b) as cianobactérias são heterótrofas, enquanto as algas são 

autótrofas. 

c) as cianobactérias não possuem clorofila, enquanto as algas 

possuem. 

d) as cianobactérias não têm parede celular, enquanto as algas 

possuem. 

e) as cianobactérias não têm reprodução assexuada, enquanto 

as algas possuem. 

Questão 03 - (UNIFESP SP/2016)  

   

No fim de abril, ao anunciar onde a duquesa de Cambridge, 

Kate Middleton, daria à luz sua filha, herdeira do príncipe 

William, a imprensa mundial noticiou que uma ala do Hospital 

de St. Mary, em Londres, havia sido fechada em decorrência 

de um pequeno surto de superbactéria. 

Se uma instituição frequentada por um casal real pode passar 

por uma situação como essa, dá para ter noção do desafio 

enfrentado diariamente por profissionais do mundo inteiro para 

lidar com micro-organismos multirresistentes. 

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 

 

a) Tendo por base a biologia evolutiva, explique como uma 

colônia de bactérias pode dar origem a uma nova linhagem 

resistente ao antibiótico que até então era eficiente em 

combatê-la. 

b) Na reprodução das bactérias, o processo que leva à 

formação de novas células assemelha-se mais à meiose ou à 

mitose? Justifique sua resposta. 

 

Questão 04  
   

O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada pelo 

Morbilivirus. Em 2015 apareceram vários casos dessa doença em 

diversas cidades do Brasil e do mundo. O que faz com que esta 

doença seja extremamente contagiosa e muito comum na infância? 

 

a) O fato de ser transmitida por um vírus para o qual não existe 

vacina. 

b) O fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias 

respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. 

c) O fato de ser transmitida apenas por meio de insetos vetores. 

d) O fato de ser extremamente contagiosa apenas em crianças 

desnutridas, recém-nascidos e crianças portadoras de 

imunodeficiências. 

 

Questão 05  

   

Ministério da Saúde anuncia vacinação contra HPV para meninos. 

 

O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação contra HPV será 

estendida para os meninos. A vacina contra o papiloma vírus humano 

(HPV), que protege, principalmente, contra o câncer de colo do útero, 

já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014, sendo 

indicada para meninas de 9 a 13 anos. 

A partir de janeiro 2017, meninos de 12 a 13 anos também poderão 

receber a vacina. A faixa etária será ampliada, gradualmente, até 

2020, quando a vacina estará disponível para meninos de 9 a 13 anos. 

O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de seis 

meses. 

Fonte: g1.globo, 11/10/2016  

Disponível em: http://g1.globo.com.br 

 

Analise as afirmações a seguir 

 

I. O condiloma acuminado, também conhecido como verruga genital 

ou crista de galo, é uma doença sexualmente transmissível (DST) 

causada pelo Papiloma vírus Humano (HPV). A infecção por esse 

vírus normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. Nas 

mulheres, as lesões comumente surgem na vagina, na vulva, na região 

do ânus e no colo do útero. 

II. A principal forma de transmissão do HPV é pela via sexual. Para 

ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas 

e não há riscos de transmissão materno-fetal. 

III. As vacinas são recursos indispensáveis para a saúde individual e 

pública. A produção da vacina é processo complexo, combinando 
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métodos de fabrico biológicos e farmacêuticos, sendo, por isso, 

produtos biofarmacêuticos. 

IV. Outras doenças, além da infecção por HPV, podem ser evitadas 

com a vacinação, entre elas: cólera, difteria, doença pneumocócica, 

doença meningogócica, tétano, hepatite A, hepatite B e rubéola. 

 

Todas as afirmações estão corretas em: 

 

a) I - III – IV           b) II - III              c) II – IV                 d) III - IV                                                   

   

Questão 06 - (FATEC SP/2014)  

   

Vírus de computador são programas que, geralmente, causam 

algum dano aos computadores. O técnico em Segurança da 

Informação precisa estar sempre atento para impedir a 

contaminação de sistemas por esses programas. De um modo 

geral, os vírus de computador contêm instruções que serão 

lidas pelo computador infectado e irão determinar que ele crie 

cópias desses programas e as espalhe para outras máquinas. 

A denominação vírus, dada a esses programas, deve-se à 

analogia que é possível estabelecer entre o modo de replicação 

deles e dos vírus biológicos. 

A analogia é possível, porque os vírus biológicos, para se 

multiplicar, 

 

a) fazem apenas a leitura das informações contidas no material 

genético das células infectadas. 

b) apresentam dependência apenas do metabolismo das células 

infectadas, não utilizando nenhuma de suas estruturas. 

c)não utilizam nenhuma substância ou estrutura das células 

infectadas, pois eles carregam tudo de que necessitam para essa 

finalidade. 

d) utilizam apenas a energia das células infectadas, pois 

carregam todas as estruturas necessárias para essa finalidade. 

e) induzem as células infectadas, a partir das informações 

contidas no material genético que eles carregam, a criar as suas 

cópias. 

 
Questão 07 - (ACAFE SC/2016)  
   

A febre do Zika vírus é uma doença aguda, cujo vírus causador da 

doença foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. 

O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua 

identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para 

monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em Uganda. 

A figura a seguir representa as Unidades da Federação com casos 

autóctones de febre pelo vírus Zika com confirmação laboratorial até a 

Semana Epidemiológica 9, Brasil, 2016. 

 

 

Fonte: Sinan e Secretarias 

Estaduais de Saúde 

(atualizado em 

05/03/2016). 

Disponível em: 

http://portalsaude.saude.go

v.br 

 

Nesse sentido, analise as 

afirmações a seguir e 

marque V para as 

verdadeiras e F para as 

falsas. 

 

(   ) O Zika vírus (ZIKAV) é um DNA vírus, do gênero Flavivírus. 

Até o momento, são conhecidas e descritas duas linhagens do vírus: 

uma Africana e outra Asiática. 

(   ) A febre do Zika é uma doença viral, transmitida principalmente 

por mosquitos, tais como Aedes aegypti, caracterizada por exantema 

maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival 

não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor de cabeça. 

Apresenta evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem 

espontaneamente após 3-7 dias. 

(   ) O principal modo de transmissão descrito do vírus Zika é por 

vetores. No entanto, está descrita na literatura científica a ocorrência 

de transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa e perinatal, 

além da possibilidade de transmissão transfusional. 

(   ) Em relação às medidas de prevenção e controle da febre por Vírus 

Zika, deve-se reduzir a densidade vetorial por meio da eliminação da 

possibilidade de contato entre mosquitos e água armazenada em 

qualquer tipo de depósito, impedindo o acesso das fêmeas por 

intermédio do uso de telas/capas ou mantendo-se os reservatórios ou 

qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos. A 

proteção individual por meio do uso de repelentes também pode ser 

implementada pelos habitantes. 

(   ) Assim como a dengue e a febre Zika, a febre Chikungunya é uma 

doença infecciosa febril, causada por um vírus, tendo como vetor 

exclusivo o mosquito Aedes aegypti. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

a) F - V - V - V - F                           b) F - V - F - V - V  

c) V - F - V - F – V                          d) V - V - V - F - V 

 

 

Questão 08 - (Escola Bahiana de Medicina e SaÃºde 

PÃºblica/2013)  

   

Recentemente alguns hospitais fizeram uma descoberta 

inesperada: investimentos que realmente melhoram os 

cuidados com pacientes em geral não ficam no topo da folha de 

pagamento, com os especialistas famosos, mas no fim, com os 

anônimos zeladores. 

Uma razão é a maior resistência a medicamentos. Algumas 

infecções só respondem a um ou dois fármacos do arsenal de 

antibióticos. Mas outro motivo é que os organismos mudaram. 

Os primeiros surtos foram provocados por Enterococcus 

resistentes à vancomicina, ou VRE, e por Clostridium difficile, 

conhecida como C.diff, seguidos por um grupo de bactérias 

chamadas coletivamente de organismos Gram-negativos: 

Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas e Acinetobacter. 

Esse grupo variado chega a quartos de hospital de várias 

formas. Acinetobacter e Pseudomonas ocorrem mais no solo e 

na água, mas são levadas ao ambiente hospitalar por meio de 

sapatos e roupas. Em contraste, VRE, E.coli, Klebsiella e C.diff 

vivem no organismo de seres humanos. Essas bactérias entram 

nos hospitais no intestino dos pacientes e escapam quando eles 

sofrem de diarreia, contaminando o leito, o ar e o equipamento 

ao seu redor. 

Mas até o regime de desinfecção mais eficiente pode falhar. 

Assim, pesquisadores estão buscando algo inédito como 

quartos que se limpem sozinhos 
MC KENNA, M. LImpeza pesada. Scientific American Brasil,  

São Paulo: Duetto, n. 125, p. 26-27, out. 2012. Adaptado. 

 

Uma análise da situação descrita, considerando aspectos da 

biologia das bactérias, permite afirmar: 

 

01. O desenvolvimento da resistência bacteriana está associado 

à ocorrência de mutações e de fenômenos de recombinação 

genética sob cenários ecológicos distintos. 

02. Micro-organismos dos gêneros Clostridium, Klebsiella e 

Acinetobacter integram o domínio Archaea, grupo de bactérias 

menos aparentados aos eucariotos. 

03. Bactérias Gram-negativas, que se caracterizam pela 

presença de plasmídios, são mais suscetíveis à ação de 

antibióticos do que as Gram-positivas. 

04. A disseminação generalizada de ambientes estéreis, 

incluindo o próprio organismo humano, pode garantir a 



completa erradicação das infecções hospitalares e da 

comunidade. 

05. A ação bactericida dos antibióticos está restrita ao 

bloqueio do ciclo vital do micro-organismo por inviabilizar a 

obtenção de matéria-prima para o metabolismo energético. 

 
Questão 09 - (UEG GO/2017)  

   

A notícia de jornal citada a seguir chama atenção para uma virose 

altamente contagiosa, transmitida por contato com saliva e, 

geralmente, associada a surtos durante o inverno e a primavera. 

 

Secretaria de Saúde investiga se Goiânia enfrenta surto de 

caxumba 

 

Neste ano, 55 pessoas tiveram o diagnóstico, principalmente 

estudantes. 

Vacina tríplice viral, que protege contra a doença, é aplicada nos 

postos. 

Disponível em:  <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/05/ 

secretariadesaudeinvestigasegoianiaenfrentasurtodecaxumba.html>.  

Acesso em: 30 ago. 2016. 

 

Essa doença é causada por um RNA vírus envelopado da família 

Paramyxovirus (HPIV). As demais doenças que também afetam a 

população humana e que são causadas pela mesma família do vírus 

são: 

 

a) poliomielite, gripe e catapora. 

b) sarampo, bronquite e pneumonia. 

c) linforma de Burkitt, raiva e catapora. 

d) herpes, mononucleose e febre amarela. 

e) sarcoma de Kaposi, AIDS e poliomielite 

 

Questão 10 - (UFJF MG/2012)  

   

Em 2010 e início de 2011, a imprensa noticiou a existência de 

uma superbactéria, a Klebsiella pneumoniae carbapenemase 

(KPC), como responsável pela morte de várias pessoas. A KPC 

está restrita a ambientes hospitalares e os pacientes 

imunologicamente debilitados são os mais suscetíveis a ela. 

Nos últimos anos, algumas bactérias têm se revelado 

resistentes à maioria de antibióticos, como a KPC, com 

capacidade de transmitir a resistência aos seus descendentes, 

além de enviarem através de seu material genético essa 

informação para bactérias vizinhas, as quais ―aprendem‖ a se 

defender dos ataques dos antibióticos. 

                              
Com relação às bactérias: 

 

a) Em qual dos reinos, segundo Whittaker ou Margulis e 

Schwartz, as bactérias se encontram? 

b) Qual das figuras abaixo (A e B) corresponde a uma célula de 

bactéria? Cite DUAS características morfológicas que definam 

esse tipo de célula. 

c) Como as bactérias resistentes a antibióticos transmitem a 

resistência aos seus descendentes? 

d) Nem todas as bactérias são patogênicas, algumas 

desempenham papéis importantes na manutenção da vida na 

Terra, destacando-se a transformação do gás nitrogênio em 

uma forma assimilável pelos seres vivos, assim como seu 

retorno para a atmosfera. Cite o nome das QUATRO etapas 

desse ciclo. 

 

Questão 11 - (UEM PR/2012)  

   

As bactérias e as arqueobactérias, representantes do Reino 

Monera, apresentam ampla distribuição e são fundamentais 

para a manutenção do equilíbrio biológico.  

Sobre esses seres, é correto afirmar que 

 

01. quanto à nutrição, as bactérias podem ser heterotróficas, 

autotróficas fotossintéticas e autotróficas quimiossintéticas. 

02. as cianobactérias apresentam células com parede espessa, 

os heterocistos, nas quais se realiza a fixação do nitrogênio. 

04. as arqueobactérias metanogênicas são anaeróbias restritas, 

atuam na decomposição de matéria orgânica, sendo utilizadas 

em estação de tratamento de lixo para produção de metano. 

08. a principal forma de reprodução das bactérias é por divisão 

binária. Nesse processo ocorre a transferência de DNA de uma 

célula para outra. 

16. muitas doenças que acometem o ser humano são causadas 

por bactérias. Dentre essas doenças podemos citar: sarampo, 

caxumba e herpes. 

 

Questão 12 - (UEPB/2010)  

   

As informações abaixo referem-se a processos de reprodução 

bacteriana. Identifique-os e assinale a alternativa que apresenta 

a sequência correta. 

 

 Corresponde à transferência de genes de uma bactéria para 

outra por meio de bacteriófagos. 

 Mecanismo de reprodução assexuada em que um indivíduo 

dá origem a dois outros, geneticamente idênticos entre si. 

 Processo através do qual alguns tipos de bactérias conseguem 

adquirir trechos de moléculas de DNA dispersos no meio e 

incorporá-los ao seu próprio DNA. 

 É a transferência direta de DNA de uma bactéria para outra, 

por meio de uma ponte citoplasmática que se estabelece 

temporariamente entre essas bactérias. 

 

a)Transdução, bipartição, conjugação bacteriana, cissiparidade. 

b)Transformação, bipartição, transdução, conjugação 

bacteriana. 

c)Conjugação bacteriana, cissiparidade, transformação, 

transdução. 

d)Transformação, transdução, conjugação bacteriana, 

cissiparidade. 

e)Transdução, cissiparidade, transformação, conjugação 

bacteriana. 

 

Questão 13- (UFT/2014)  

   

Nos últimos meses, muito se tem falado sobre a epidemia do 

vírus Ebola, principalmente na África. Segundo o Centro de 

Controle de Doenças, dos Estados Unidos da América (CDC), 

o ciclo de vida desse vírus é separado em duas situações, como 

apresentado na figura abaixo. 

 



 
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/virus-ecology.html (adaptado). 

 

Quanto aos diversos vírus existentes, qual das afirmações 

abaixo está INCORRETA:  

 

a) o genoma viral pode ser constituído por RNA assim como 

por DNA.  

b) os vírus se diferem de outros organismos por serem 

acelulares. Desse modo, são constituídos basicamente de ácido 

nucléico envolto por proteínas (capsídeo) e, em alguns casos, 

apresentando um revestimento externo (envelope viral).  

c) dentre os diferentes tipos de vírus, existem os chamados 

retrovírus. Apresentam como principal característica o genoma 

constituído por uma cadeia simples de RNA. Tem-se, como 

exemplo, o HIV (vírus causador da AIDS).  

d) a infecção de plantas por vírus ocorre basicamente de duas 

maneiras, por transmissão vertical e por transmissão 

horizontal. A grande diferença está na capacidade de 

reprodução assexuada de algumas plantas que passarão adiante 

a infecção (transmissão horizontal).  

e) existe a possibilidade de que alguns vírus infectem, ao 

mesmo tempo, animais e humanos. Nesse caso, a infecção 

pode ocorrer quando os humanos entram em contato com os 

animais contaminados. Estes são chamados de reservatórios 

virais e as doenças transmitidas por eles são chamadas de 

zoonoses virais, como pode ocorrer no caso do Ebola, apesar 

de pouco se saber sobre a transmissão desse vírus de animais 

para humanos.  

 

Questão 14 - (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? 

 
Questão 15 - (UniCESUMAR SP/2014)  

   

Quando os antibióticos foram descobertos, eles pareciam representar 

uma cura milagrosa para doenças humanas como pneumonia, 

tuberculose e gonorréia. Entretanto, não tardou muito para se 

descobrir que as bactérias desenvolviam, e continuam a desenvolver, 

resistência a esses medicamentos. O gráfico a seguir ilustra o 

desenvolvimento, ao longo dos anos, de resistência bacteriana ao 

antibiótico vancomicina, em unidades de terapia intensiva de hospitais 

norteamericanos. 

 

 
 

Considerando as informações fornecidas, analise atentamente as 

afirmativas. 

 

I. O gráfico mostra que a exposição à vancomicina até o ano de 1989 

foi o suficiente para induzir a ocorrência de mutações genéticas 

responsáveis pela resistência bacteriana ao antibiótico. 

II. A partir de 1989, as bactérias sensíveis à vancomicina começaram 

gradativamente a ser substituídas por linhagens resistentes, de modo 

que em 2001 restaram apenas bactérias resistentes ao antibiótico. 

III. O fenômeno registrado no gráfico resulta de um processo de 

seleção natural forjado por condições desfavoráveis ao patógeno, que 

favorece a sobrevivência de bactérias geneticamente capazes de lidar 

com as dificuldades estabelecidas. 

IV. Uma forma de tentar reduzir o índice de resistência verificado em 

2001 ao mesmo valor observado em 1983 é substituir a vancomicina 

por um antibiótico de formulação química diferente. 

 

Pode-se concluir que apenas as afirmativas 

 

a) I e III estão corretas.                            b) I, II e III estão corretas. 

c) III e IV estão corretas.                         d) II e IV estão corretas. 

e) II, III e IV estão corretas. 

 

Questão 16 - (UFPE/UFRPE/2012)  

   

A bactéria Escherichia coli possui como habitat natural o intestino 

humano e o de vários grupos animais. Contudo, algumas espécies são 

resistentes a antibióticos e geram infecções graves, além de 

intoxicações alimentares. No ano de 2011, um surto epidêmico 

causado por uma E. Coli, na Alemanha, foi atribuído ao consumo de 

brotos de soja contaminados. Sobre esse assunto, observe a figura 

abaixo e considere as proposições que se seguem. 

 



 

 

00. A contaminação por fezes 

animais ou humanas de fontes 

naturais de água ou áreas 

cultivadas, além da falta de 

higiene na manipulação de 

alimentos, podem ser 

responsáveis por surtos 

epidêmicos. 

01. Uma E. coli comensal pode 

vir a se tornar patogênica, devido à inserção de genes de outra bactéria 

através de um vírus bacteriófago. 

02. No ecossistema intestinal, bactérias não patogênicas podem 

transferir plasmídios de resistência a antibióticos através de uma ―pili 

sexual‖ para outras bactérias. 

03. Os eosinófilos são fagócitos importantes ativados pela resposta 

imune no controle de infecções bacterianas, como as que causaram a 

morte de pessoas na Alemanha. 

04. O uso de antibióticos contra infecções bacterianas só é indicado 

nos casos em que o organismo humano não gera resposta imunológica 

de defesa. 

 

Questão 17 -  

   

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 18 -    

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 19 - (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 20 - (FM PetrÃ³polis RJ/2017)  

   

A leptospirose é uma doença infecciosa influenciada tanto por 

características ambientais quanto sociais. As favelas são áreas em que 

o risco de contrair essa infecção é elevado porque estão sujeitas a 

alagamentos, e os moradores não têm acesso a saneamento básico. O 

risco também é maior para indivíduos que trabalham com coleta de 

lixo ou na construção civil, uma vez que estão mais expostos à lama, 

ao solo e a outros materiais contaminados. 

 

A infecção descrita no texto é causada por 

 

a) larvas infectantes de asquelmintos que sobrevivem no solo úmido e 

na água. 

b) esporos de basidomicetos presentes nas fezes de ratos, pombos e 

morcegos. 

c) vírus adquiridos quando o indivíduo não vacinado entra em áreas 

de transmissão. 

d) bactérias espiroquetas que se multiplicam nos rins de roedores e de 

outros mamíferos. 

e) protozoários flagelados, eliminados junto com a urina de ratos, cães 

e de outros animais. 

 

Questão 21 -   (UFGD MS/2014)  

   

As Doenças Transmitidas por Alimentos podem ser causadas por 

agentes etiológicos diversos, quais sejam bactérias, vírus, parasitos e 

ou fungos ingeridos junto com alimentos. Analise as afirmativas 

quanto às DTAs e assinale a alternativa que apresenta todas as 

afirmativas corretas 

 

(I)bA Salmonelose é uma doença causada por bactérias do gênero 

Salmonella, transmitida principalmente por ovos crus ou malcozidos, 

produtos à base de ovos crus, leite não esterilizado e carne 

contaminada. 

(II) O Botulismo (toxina botulínica) pode ser contraído pela ingestão 

de alimentos em conserva ou enlatados que não foram esterilizados 

adequadamente. 

(III) A Rotavirose é uma doença diarreica que acomete principalmente 

crianças menores de 05 anos de idade e de distribuição universal. É 

classificado sorologicamente em grupos, subgrupos e sorotipos. 

(IV) O Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmíase, pode ser 

transmitido através das fezes de gatos, felídeos e caninos, as quais 

contaminam em algum momento alimentos e/ou a água, tornando-se 

uma doença perigosa especialmente para gestantes e pessoas 

imunocomprometidas 

(V) Os Estafilococos são um dos principais microrganismos de 

infecções nas glândulas mamárias de vacas produtoras de leite. Sendo 

assim, o leite cru torna-se uma das mais importantes fontes de 

contaminação do homem. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas. 

 

a) I, II e III                                                  b) I, II, III e IV.  

c) I, II, III e V.                                            d) I, III e IV.  

e) I, III e V. 

 

Questão 22 - (UCS RS/2017)  

   

No Estado de São Paulo ocorreram alguns casos curiosos no ano de 

2015: algumas pessoas foram inicialmente diagnosticadas com 

dengue, pois apresentavam febre alta, dores de cabeça, vômito e 

manchas vermelhas na pele, mas, posteriormente, após análises mais 

criteriosas, foram identificadas como portadoras de outra doença. As 



análises mostraram que se tratava de uma doença bacteriana, 

associada ao sistema circulatório e transmitida pelo carrapato-estrela. 

A doença em questão era 

 

a) Febre tifóide.                             b) Botulismo. 

c) Tétano.                                       d) Tifo. 

e) Febre maculosa. 

 

Questão 23 - (UNESP SP/2017)  

   

As chamadas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) também 

são transmitidas por outras vias, além da relação sexual. O quadro 

apresenta algumas DSTs. 

 

 
 

Suponha que Júlio adquiriu uma DST através de transfusão sanguínea, 

que Paulo adquiriu uma DST ainda no ventre materno e que Adriano 

teve uma DST que só se adquire por relação sexual. 

 

As DSTs de Júlio, Paulo e Adriano podem ser, respectivamente, 

 

a) cancro mole, aids e condiloma acuminado. 

b) condiloma acuminado, gonorreia e sífilis. 

c) aids, sífilis e cancro mole. 

d) gonorreia, condiloma acuminado e aids. 

e) sífilis, cancro mole e gonorreia. 

 

 

Questão 24- (UNIFOR CE/2016)  

   

―Nice‖, como é conhecida entre as dezenas de vizinhos que vivem 

praticamente grudados lado a lado em um beco, é uma das mais de 

três centenas de pessoas que têm tuberculose na Rocinha - RJ. Trata-

se de uma doença infecciosa, transmitida pelo ar, causada por uma 

bactéria (bacilo) que afeta principalmente os pulmões — os ossos e o 

sistema nervoso também podem ser atacados. Perda de apetite, tosse 

por mais de três semanas, irritação e cansaço são alguns dos sintomas, 

que podem ser confundidos com uma pneumonia ou gripe comum.  

Fonte:http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/01/ 

politica/1441120198_053979.html 

Acesso em 23 out. 2015. (com adaptações) 

 

Sobre a patologia descrita acima, avalie as afirmações a seguir. 

 

I. A tuberculose tem como agente etiológico o fungo anaeróbico 

Mycobacterium tuberculosis. 

II. A pesquisa bacteriológica é o método primário quer para o 

diagnóstico, quer para o controle do tratamento da tuberculose. 

III. A transmissão direta da tuberculose ocorre de pessoa a 

pessoa através de perdigotos (saliva), tosse, escarro de pessoas 

portadoras da doença. 

IV. As medidas profiláticas para tuberculose são de cunho 

sanitário com campanhas publicitárias para divulgação da prevenção e 

ainda não existe cura para a doença. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

 

a) I, III e IV                                                b) II, III e IV. 

c) II e IV.                                                    d) I, II e III. 

e)lI e III. 

 

Questão 25 - (IFCE/2016)  

   

Dentre as doenças de veiculação hídrica, a cólera é uma enfermidade 

de origem bacteriana, que pode ser contraída quando ingerimos 

alimentos e água contaminados, podendo provocar forte diarreia, com 

fezes líquidas e esbranquiçadas. 

É(são) forma(s) de prevenção desta doença 

 

a) destinar os resíduos sólidos para lixões e descartar os efluentes em 

corpos hídricos afastados da área de abastecimento doméstico. 

b) ter hábitos de higiene, utilizar sempre água fervida ou esterilizada 

com produtos à base de cloro e ter um sistema de saneamento básico. 

c) realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais 

diretamente nos mares, de maneira a não afetar a água doce 

disponível. 

d) destinar todo o lixo sólido para usinas de compostagem. 

e) descartar os resíduos sólidos e líquidos diretamente no mar para 

não contaminar as fontes de água doce. 

 

 

Questão 26 - (Fac. Cultura Inglesa SP/2015)  

   

Antibiogramas são exames de diagnóstico que conseguem testar a 

sensibilidade da bactéria causadora da infecção em um indivíduo e, 

consequentemente, o antibiótico mais indicado para o seu tratamento. 

Para obter um antibiograma, uma suspensão de bactérias de cultivo 

recente é inoculada na superfície de uma placa de ágar, à qual são 

adicionados discos de papel impregnados com concentrações iguais de 

antibióticos. Após a incubação em estufa, analisa-se o padrão de 

crescimento ou inibição ao redor de cada disco. 

(www.interlabdist.com.br. Adaptado.) 

 

A figura mostra o resultado de um antibiograma obtido na 

investigação de uma rinite causada por bactérias. 

 

 

(www.3tres3.com) 

 

De acordo com os resultados 

mostrados no antibiograma, os 

antibióticos mais indicados para o 

tratamento dessa rinite são 

 

a) 1 e 4.                       b) 2 e 6.                       

c) 3 e 5. 

d) 2 e 3.                       e) 5 e 6. 

 

 

  GABARITO:  

1)  D                     2) : A                    4) B     

5)  A                    6) E                      7) A                

8) 01                   9)  B                   10)                

11) 07                 12) E               13)  D           

14)                      15) C               

16)                        17)  05              18) C 

19) VFFFF          20) D1             21)   C       

22)  E          23) 03      24) A   25) 05    26) B 

 


