


e) 4, 3, 2 e 1 
 
04) Baseado no esquema a seguir e nos seus conhecimentos sobre parasitas 
humanos, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) O ciclo representado é referente à doença de Chagas. 
b) Quando uma pessoa é picada por um barbeiro infestado pelo Trypanosoma cruzi, 

os parasitas, através da circulação, podem chegar até as fibras musculares do 
coração. 

c) Tatus e outros animais silvestres funcionam como reservatórios de tripanossomos. 
d) O parasita é um protozoário flagelado 
e) O barbeiro também é conhecido como mosquito-palha, sendo responsável 
também pela úlcera de Bauru. 
 
05) O ciclo representa uma parasitose humana. Assinale a alternativa incorreta. 



 

a) As informações contidas na figura e no gráfico caracterizam a malária. 
b) O homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo. 
c) O rompimento das hemácias com liberação de toxinas provoca estágios regulares 

de febre. 
d) No mosquito Anopheles ocorrem os processos de reprodução assexuada do 

protozoário plasmódio. 
e) Na profilaxia da doença estão medidas como o combate ao mosquito e o controle 
biológico com peixes larvófagos. 
 

06) Considere os seguintes procedimentos: 
 
I. Colocação de telas em portas e janelas 
II. Combate às larvas dos mosquitos 
III. Tratamento dos doentes 
IV. Drenagem de águas paradas 

 
Para combater eficientemente a malária, são importantes os procedimentos: 
 
a) I, II e III 
b) I, II e IV 
c) I, III e IV 
d) II, III e IV 
e) I, II, III e IV 
 



07) A seguir há uma lista de doenças, precedidas por algarismos, e uma de agentes 
causadores, precedidos por letras. 

 
I. Malária  
II. Chagas  
III. Úlcera de Bauru 
IV. Giardíase 
 
a. Trypanosoma  
b. Plasmodium  
c. Giardia 
d. Leishmania 

 
Assinale a alternativa que associa corretamente cada doença ao seu respectivo 
agente causador. 
 
a) I-a; II-b; III-c; IV-d 
b) I-a; II-b; III-d; IV-c  
c) I-b; II-a; III-d; IV-c 
d) I-b; II-a; III-c; IV-d 
e) I-d; II-c; III-b; IV-a 
 

08) São medidas preventivas para evitar disenterias como a amebíase e a giardíase:  
 
a) saneamento básico, uso de instalações sanitárias, lavar bem os alimentos 

ingeridos crus e só beber água tratada.  
b) usar telas nas janelas, evitar água doce parada em vasos, pneus ou outros 

recipientes que possam ser depósitos de ovos de agentes transmissores. 
c) utilizar seringas descartáveis e usar de preservativos durante as relações sexuais. 
d) isolamento dos doentes e tratamento com antibióticos. 
e) construções de alvenaria e evitar desmatamentos. 
 
09) Os parasitas podem alcançar o organismo humano de várias maneiras. 
Trichomonas vaginalis, Plasmodium falciparum e Entamoeba histolytica são 
exemplos representativos de três dessas maneiras. Explique, resumidamente, cada 
uma das três. 
 
10) O gráfico a seguir representa as curvas da temperatura de uma pessoa 
infectada por um parasita. 

 
a) Qual a doença e o agente etiológico relacionados com o gráfico apresentado 
acima?  
 
b) O que caracteriza os picos de elevação de temperatura? 
 



 


