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01. 
A) Vírus é uma partícula (nucleocapsídeo) constituída de uma cápsula proteica (capsídeo) que envolve o ácido nucleico; ou seja, seu 

corpo não é formado por célula(s), como o dos demais organismos vivos. 
B) Os vírus de RNA parasitam células de outros organismos e utilizam as estruturas intracelulares dessas células para multiplicar o 

material genético viral e sintetizar RNAm viral que irá orientar a produção do capsídeo proteico. 
C) O motivo é o fato de os vírus isoladamente não terem capacidade de autoduplicar seu material genético, ou seja, para duplicar seu 

material genético, eles usam as estruturas das células hospedeiras. 

02. Os retrovírus como, por exemplo, o HIV, causador da AIDS, são capazes de sintetizar DNA a partir de seu RNA genômico. 

 Resposta: C

03. A ausência de núcleo nas hemácias sugere a falta de DNA cromossomial. Não havendo núcleo o DNA viral, fi ca impedido de incorporar 
no DNA celular, o que torna impossível a multiplicação viral.

Resposta: C

04. 
A) Consistem em uma ou mais células; contêm informação genética: usam a informação genética para se reproduzir; são geneticamente 

relacionados e evoluem; podem converter moléculas obtidas a partir do seu ambiente em novas moléculas orgânicas; podem extrair 
energia do ambiente e usá-la para o trabalho biológico; podem regular seu ambiente interno.

B) Não são formados por células. São formados por cápsulas de proteína ou outras substâncias (ex.: lipídios e glicídios) que contém 
material genético. Não realizam funções fi siológicas por si só, mas parasitam para que o maquinário das células hospedeiras faça 
essas funções por eles, incluindo reprodução.

05. A recomendação aplica-se a indivíduos de todas as idades. Os vírus da gripe sofrem mutações, produzindo novas variedades, daí a 
necessidade da vacinação periódica.

06. O vírus HIV é um retrovírus portador de RNA. Ele produz DNA a partir de seu RNA no interior dos linfócitos CD4 humanos.

Resposta: B

07. O mosquito transmissor da dengue se desenvolve na água. Por esse motivo, nos períodos chuvosos, ocorre a multiplicação de criadouros 
para os vetores.

Resposta: D

08. O vírus HIV, causador da AIDS, é um retrovírus, isto é, ele é capaz de produzir DNA a partir de seu RNA. Para tanto, o vírus transporta 
e utiliza a enzima transcriptase reversa. O HIV utiliza os receptores CD4, presentes na membrana dos linfócitos T, para penetrar nas 
células hospedeiras.

Resposta: B

09. [I] FALSA: o morcego não é alimento do porco.

Resposta: E

10. Os vírus são organismos acelulares com dimensões nanométricas e envolvidos por um capsídeo proteico que encerra o seu ácido 
nucleico.

Resposta: A
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