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01. As células-fl ama são responsáveis na excreção (removendo resíduos nitrogenados do mesoderma, na verdade, do mesênquima derivado 
do mesoderma) e na osmorregulação, ou melhor, promovendo a remoção de excesso de água.

 Resposta: E

02. Ao se observar o ciclo de vida do platelminto Schistosoma mansoni, pode-se concluir que há uma sequência no desenvolvimento de 
larvas; assim sendo, o número 1 da ilustração representa o miracídio, o qual foi formado a partir do ovo liberado das fezes de uma 
pessoa com esquistossomose. Em seguida, têm-se o esporocisto representado pelo número 2 da ilustração; na verdade, o esporocisto é 
advindo do miracídio que penetrou num hospedeiro intermediário (no caso o caramujo Biomphalaria) e lá sofreu reprodução assexuada, 
dando origem à cercária, a qual corresponde à larva ativa que penetra na pele.

 Resposta: B

03. 
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, veio o nome solitária.

04. Em cada um dos itens, para serem julgados corretos ou incorretos, há presença de vermes do fi lo Nematoda, nos quais pode ser 
observado:
(I) Está correto, pois o agente etiológico da ascaridíase é o Ascaris lumbricoides, mais conhecido como lombriga. 
(II) Está errado, pois o Ancylostoma duodenale é o agente causador da doença ancilostomose ou ancilostomíase, amarelão ou opilação, 

e não da tricocefalose. Sabe-se que a tricocefalose é causada pelo verme nematoda monoxeno denominado de Trichuris trichiura. 
Vale acrescentar que os ovos do T. trichiura liberados nas fezes do hospedeiro contaminam o meio ambiente, principalmente em 
locais sem saneamento básico, podendo, assim, contaminar água e alimentos; além disso, os ovos podem ser disseminados por 
moscas e, após a ingestão de água ou alimentos contaminados, a pessoa pode desenvolver geofagia, principlamente mulheres 
grávidas ou crianças.

(III) Está correto, pois o agente etiológico da fi lariose (ou elefantíase) é o verme chamado de Wuchereria bancrofti. O referido verme 
comprometerá a circulação linfática, provocando inchaços no local, principalmente no local afetado.

(IV) Strongiloides stecoralis está relacionada à estrongiloidíase. Na verdade, o verme denominado de Enterobius vermiculares é que 
está relacionado à enterobiose (ou oxiurose).

 Resposta: E

05. A verminose denominada de fi lariose (ou elefantíase) tem como agente etiológico um nematelminto denominado Wuchereria bancrofti, 
cujas larvas são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito vetor (Culex fatigans) e se desenvolvem no sistema linfático (havendo, 
também, obstrução dos vasos linfáticos) de diversos órgãos como mamas, escroto e, principalmente, pernas. Vale acrescentar que tal 
parasitose é tipicamente encontrada na região Amazônica e no Nordeste brasileiro.

 Resposta: V – F – V – V – V – V
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