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Teníase ou Cisticercose? Diferencie.

Que vantagem evolutiva o surgimento de uma cavidade interna do corpo trouxe para esses animais?

Quais as características gerais dos platelmintos? Como é feita a distribuição dos nutrientes no seu corpo?

Qual o principal desenvolvimento evolutivo do verme acima? Quais características
embriológicas?

Qual o agente etiológico da verminose conhecida popularmente por Filariose?

1. As verminoses formam um grupo de doenças causadas por vermes parasitas que se instalam
no organismo. São causadas especialmente pela falta de saneamento básico e hábitos de
higiene. Os vermes geralmente se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também em
órgãos, como o fígado, pulmões e cérebro. [...]
Algumas das verminoses mais comuns são a ancilostomose, uma infecção intestinal causada
por nematódeos e a teníase, provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da
Taenia saginata no intestino delgado do homem.
Os vermes citados no texto têm em comum a presença de
a) cavidade geral do corpo, durante o desenvolvimento embrionário, totalmente revestidos pelo
mesoderma.
b) três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma que surgem no processo de
gastrulação.
c) tubo digestório incompleto, com a cavidade digestória possuindo uma única abertura.
d) sistema circulatório aberto com a hemolinfa circulando dentro e fora de vasos sanguíneos.
e) túbulos de Malpighi que excretam cristais sólidos de ácido úrico, substância praticamente
insolúvel em água.

02. Segundo dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, um quarto da população mundial
sofre com ascaridíase, ancilostomose ou tricuríase. Esse contingente de enfermos afeta também
a economia dos países, que investem nos tratamentos e perdem em produtividade. Isso porque
as pessoas parasitadas rendem menos no trabalho, particularmente quando apresentam anemia,
diarreia e cansaço. Assim, o dinheiro público investido em profilaxia (como saneamento básico)
apresenta melhores resultados do que o investido no tratamento das doenças.
As doenças em questão são causadas por
a) nematódeos, que absorvem nutrientes nos intestinos dos hospedeiros.
b) bactérias, que se instalam nas articulações dos hospedeiros.
c) cnidários, que digerem a parede celular dos hospedeiros.
d) anelídeos, que se alimentam dos tecidos nervosos dos hospedeiros.
e) equinodermos, que se instalam nos músculos esqueléticos dos hospedeiros.
03. A teníase e a cisticercose são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades
sanitaristas. São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses: lavar bem
os alimentos e tomar água fervida ou filtrada, para evitar a
a) ingestão de ovos dos platelmintos causadores dessas doenças; e controlar as populações de
caramujos, que são hospedeiros intermediários dos platelmintos.
b) ingestão de ovos dos nematelmintos, além de cozinhar bem as carnes de porco e de boi,
ambos portadores desses nematelmintos.
c) ingestão de cisticercos; e controlar a população de insetos vetores, como o barbeiro, que
transmite os ovos do parasita ao picar o homem.
d) ingestão de ovos do parasita; e cozinhar adequadamente as carnes de porco e de boi para
evitar a ingestão de cisticercos.
e) ingestão de cisticercos; e controlar a população de insetos vetores, como o do mosquito da
dengue, que transmite os ovos do parasita ao picar o homem.
04. Pesquisadores de Pernambuco notificaram um surto de esquistossomose aguda na praia de
Porto de Galinhas (PE) em 2000, quando 662 pessoas tiveram diagnóstico positivo. A infecção
humana em massa ocorreu no feriado de 7 de setembro, quando chuvas pesadas provocaram a
enchente do rio Ipojuca que invadiu as residências. A maioria dos casos agudos foi em residentes
locais que tiveram exposição diária às cercarias durante três semanas, até que as águas
baixassem.
(Fonte: BARBOSA, C. S. et al. 2001. Epidemia de esquistossomose aguida na praia de Porto de
Galinhas. Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, H(3): 725-728, mai-jun,
2001.)
Após análise dos resultados, os pesquisadores levantaram algumas hipóteses, sendo a mais
plausível para explicar o surto a seguinte:
a) Caramujos Biomphalaria glabrata foram trazidos pelas enchentes, colonizando as margens do
estuário e áreas alagadas das residências. Cercarias presentes no ambiente penetraram no
caramujo, desenvolvendo-se até a fase adulta. O consumo de caramujos do mangue levou à
contaminação das pessoas.
b) As pessoas foram infectadas diretamente pelo platelminto parasita Schistosoma mansoni
através da ingestão da água contaminada, durante a enchente.
c) O estabelecimento de residências nessas áreas exigiu uma quantidade considerável de areia
tanto para aterros como para a preparação das massas utilizadas na construção. Essa areia,
procedente de leitos de rios, pode ter sido o veículo que introduziu a espécie Biomphalaria
glabrata na localidade.
d) Após a enchente, o terreno das casas e a areia da praia foram infestados por Schistosoma
mansoni, e o contato com a pele permitiu a contaminação das pessoas. A fase larval da espécie
está relacionada, diretamente, à falta de saneamento básico.
e) As larvas de Schistosoma mansoni infectaram animais domésticos, como porcos, e as fezes,
em contato com a pele humana, permitiram a contaminação das pessoas após a enchente do rio
Ipojuca.

05. A alternativa que contempla a principal novidade evolutiva dos anelídeos em relação aos
moluscos, platelmintos, nematelmintos e cnidários é:
a) Metameria.
b) Brânquias.
c) Gânglios nervosos.
d) Rádula.
e) Celoma.
06. O Ascaris lumbricoides é causador da verminose mais difundida no mundo: a ascaridíase.
Sobre esses vermes, pode-se afirmar corretamente que
a) possuem coloração que varia entre o branco e o amarelado, corpo liso e brilhante, alongado
e achatado.
b) os machos são maiores do que as fêmeas e apresentam a extremidade posterior do corpo
fortemente encurvada para a face ventral.
c) a intensidade das alterações provocadas independe do número de larvas presente no
hospedeiro e mesmo as pequenas infecções causam sintomas graves, como lesões hepáticas e
perfuração de órgão, levando à morte.
d) em consequência de sua elevada prevalência e de sua ação patogênica, esse verme pode ser
considerado uma das causas do subdesenvolvimento nutricional de grande parte da população
de países subdesenvolvidos.

07. Sobre doenças causadas por vermes, assinale V ou F nas alternativas abaixo:
( ) São considerados vermes os platelmintos, também chamados de vermes cilíndricos; e
nematelmintos ou vermes achatados.
( ) Os platelmintos estão divididos nas Classes Trematoda, Cestoda e Turbellaria, sendo que
as duas primeiras são constituídas por animais parasitas.
( ) As tênias pertencem à Classe Trematoda.
( ) A ascaridíase é uma doença causada por nematelmintos.
( ) A larva migrans (Ancylostoma braziliensis) também é chamada de bicho-geográfico.

08. Dentre os grupos de doenças citados abaixo diga a quais Reinos pertencem os seus agentes
causadores.
Filariose, giardíase, ascaridíase, leishmaniose, triquinose, ancilostomose, teníase,
esquistossomose,cisticercose, tricocefalíase, hidatidose, amarelão, balantidiose, oxiurose.
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