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01. 
A) As larvas são: miracídio e a cercária.
B) O miracídio presente na água, o qual pode penetrar no hospedeiro intermediário (caramujo Biomphalaria).
 A cercária, a qual representa a larva ativa que sai do hospedereiro intermediário e pode penetrar no ser humano (hospedeiro 

defi nitivo).

02. Os platelmintos podem ser de vida livre ou podem exercer o parasitismo. No caso dos endoparasitas, temos a tênia, a qual possui na 
sua região anterior um escólex com estruturas de fi xação (ventosas) e algumas vezes uma coroa de ganchos (rostro). Além disso, os 
parasitas possuem uma cutícula protetora sobre a epiderme. Agora em termos de desenvolvimento, pode-se afi rmar que o mesmo é 
direto em muitas espécies de vida-livre e indireto naqueles que são parasitas.

Resposta: C

03. O folheto educacional contendo medidas profi láticas tem que ser possivelmente contra esquistossomose, principalmente pelos sintomas 
do paciente. Na dúvida, é melhor a prevenção, assim sendo, o folheto educacional deve conter dentre outras medidas profi láticas: 
“Evitar banhar-se em águas de locais onde sejam encontrados caramujos e sempre utilizar sanitários para defecar”.

Resposta: A

04. A bilateralidade está associada ao surgimento da cefalização e segundo concepção amplamente escrita se aceita tal origem nos 
platelmintos. Com a cefalização na região anterior do corpo foi possível uma centralização do sistema nervoso e, consequentemente, 
uma maior capacidade de coordenação motora para locomoção.

Resposta: D

05. Completando corretamente as lacunas, se tem: “O esquema apresentado na fi gura representa uma parasitose conhecida como teníase, 
ocasionada por um animal pertencente ao grupo dos platelmintos, na qual o homem é o hospedeiro defi nitivo”.

 Por sua vez, a pessoa adquire, normalmente, a teníase (solitária) quando ingere alimentos (principalmente de origem vegetal), que 
esteja com ovos da tênia que vieram das fezes de porco. Com isso, os ovos eclodiram e sai uma pequena larva que se desenvolve no 
indivíduo adulto.

Resposta: E

06. A esquistossomose está relacionada à falta de saneamento básico. Assim sendo, caso seja possível impedir que os ovos do parasita 
presente nas fezes de uma pessoa contaminem corpos aquáticos, haverá, consequentemente, uma redução do número de casos, visto 
que dos ovos surgem miracídios e, assim, pode-se dá continuidade do ciclo do agente etiológico, agora, num caramujo.

Resposta: C

07. Normalmente o verme platelminto denominado Fasciola hepática possui um hospedeiro intermediário, o qual pode ser um caramujo 
de três espécies: Lymnaea columella, L. viatrix e L. cubensis. Agora, quanto ao hospedeiro defi nitivo, é possível afi rmar corretamente 
que são alguns animais endotérmicos: boi; carneiro; suínos; búfalos; seres humanos.

Resposta: C

08. A busca de uma vacina para cura da esquistossomose é uma verdade e a situação experimental mostra que: a quantidade de vermes 
de Schistosoma – platelminto dioico que apresenta dimorfi smo sexual – foi reduzida nos roedores que receberam sequências de DNA 
do verme, devido à produção de anticorpos nos linfócitos, o que pôde ser observado após os animais terem sido infectados com as 
cercárias.

Resposta: A

09. O ciclo vital da Taenia saginata (platelminto da Classe Cestoda) encontra o boi como hospedeiro intermediário, o qual pode se desenvolver 
o cisticerco na carne e caso uma pessoa venha a ingeri-la estando mal-cozida abre precedentes para o desenvolvimento da teníase.

Resposta: V – F – F – V

10. Na verdade, a carne não contém, normalmente, o ovo da tênia, e sim o cisticerco, o que provocaria na criança teníase. No caso da 
ingestão, por exemplo, de verdura mal lavada será possível adquirir ovos da tênia que estavam nas fezes do hospedeiro (porco), as 
quais contaminaram tal alimento.

Resposta: A

11. 
A) Os hospedeiros intermediários são, respectivamente, o porco e o boi.
B) O homem normalmente se contamina com a Taenia solium consumindo carne de porco mal assada. 
C) As tênias produzem toxinas que eliminam outras tênias no intestino do hospedeiro. Com isso, vem o nome solitária.

12. A ausência de tubo digestório faz com que os representantes da Classe Cestoda sejam, exclusivamente, endoparasitas de vertebrados, 
pois assim, absorvem o nutriente já digerido pelo hospedeiro.

Resposta: B
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13. Muitas propostas mencionadas na questão não são voltadas ao combate de esquistossomose, porém, existem duas propostas que 
atendem os pré-requisitos para o combate a referida doenças, ou seja: 3 e 5, pois prevenirão a contaminação do hospedeiro intermediário 
pelas fezes das pessoas doentes e a contaminação de pessoas sãs por águas contaminadas.

Resposta: E

14. O Schistosoma mansoni, pois ocorre fecundação cruzada, o que permite uma maior variabilidade genética. Enquanto na Taenia solium 
ocorre autofecundação, reduzindo, assim, a taxa de variabilidade genética.

15. 
A) Teníase.
B) Cisticercose.
C) I, o qual corresponde a estrutura de fi xação desses platelminto.

16. Normalmente, o Schistosoma mansoni está presente no caramujo, porém, pode, também, ser encontrado em lesmas e caracóis, todos 
dulcícolas.

Resposta: C

17. O saneamento básica evita que o meio ambiente seja contaminado por agentes infecciosos, como exemplo, vermes patogênicos. Desse 
modo, quando não se tem instalações sanitárias adequadas, pode haver a disseminação de verminose, ou melhor, de endoparasitoses, 
as quais atingem, principalmente, as crianças.

Resposta: D

18. Com medidas de saneamento básico, as principais doenças que reduzem sua incidência são as verminoses: 
– Esquitossomose, cujo agente etiológico é o Schistosoma mansoni (platelminto);
– Ancilostomose, cujos agentes etiológicos são: Ancylostoma duodenale e o Necator americanus (nematódeos).

Resposta: B

19. A principal complicação provocada no portador da esquistossomose é em termos de fígado, pois o verme comprometerá, por exemplo, 
o sistema porta-hepático, levando a difi cultar a circulação. Além disso, o verme quando adulto se aloja no intestino acaba provocando 
um quadro clínico grave de hemorragia, o que deixará o paciente ainda mais debilitado.

Resposta: D

20. 
A) Sim, pois caso onde ela more não tenha saneamento básico, pode acontecer de suas fezes contaminarem o meio ambiente e 

disseminar a doença.
B) Saneamento básico e a eliminação do caramujo, o qual é o hospedeiro intermediário da doença, ou melhor, o Biomphalaria glabata.
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