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1. (Acafe 2016) A febre do Zika vírus é uma doença aguda, cujo vírus
causador da doença foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril
de 2015. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem
de sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para
monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em Uganda.

A figura a seguir representa as Unidades da Federação com casos
autóctones de febre pelo vírus Zika com confirmação laboratorial até a
Semana Epidemiológica 9, Brasil, 2016.





Nesse sentido, analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) O Zika vírus (ZIKAV) é um DNA vírus, do gênero Flavivírus. Até o momento, são conhecidas e
descritas duas linhagens do vírus: uma Africana e outra Asiática.
( ) A febre do Zika é uma doença viral, transmitida principalmente por mosquitos, tais como
Aedes aegypti, caracterizada por exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente,
hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor de cabeça. Apresenta
evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3-7 dias.
( ) O principal modo de transmissão descrito do vírus Zika é por vetores. No entanto, está
descrita na literatura científica a ocorrência de transmissão ocupacional em laboratório de
pesquisa e perinatal, além da possibilidade de transmissão transfusional.
( ) Em relação às medidas de prevenção e controle da febre por Vírus Zika, deve-se reduzir a
densidade vetorial por meio da eliminação da possibilidade de contato entre mosquitos e água
armazenada em qualquer tipo de depósito, impedindo o acesso das fêmeas por intermédio do uso
de telas/capas ou mantendo-se os reservatórios ou qualquer local que possa acumular água
totalmente cobertos. A proteção individual por meio do uso de repelentes também pode ser
implementada pelos habitantes.
( ) Assim como a dengue e a febre Zika, a febre Chikungunya é uma doença infecciosa febril,
causada por um vírus, tendo como vetor exclusivo o mosquito Aedes aegypti.
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2. (Uece 2016) No que diz respeito ao Zika vírus (ZIKV), assinale a
afirmação verdadeira.
a) Pode provocar danos no cérebro, que comprometem a visão, a
audição e a coordenação motora, mesmo sem a manifestação da
microcefalia.
b) Da Família Flaviviridae, corresponde a um retrovírus transmitido
pelo Aedes aegypti.
c) Provoca febre, vômitos, tosse, dores no corpo, sendo o sintoma
mais grave a paralisia dos membros inferiores.
d) O controle da doença, na população, passa pelo controle dos focos
de Aedes aegypti e por campanhas de vacinação voltadas à
imunização contra o vírus.

X



3. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2016) Observe o fragmento de texto a seguir:

Pesquisa investiga possíveis problemas neurológicos causados por zika em adultos
Pesquisadores acreditam que zika causa outros problemas neurológicos além de Guillan-Barré

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto
D'or de Pesquisa e Ensino (Idor, ligado à rede D'or de hospitais) começou a estudar, nesta
segunda-feira, se adultos infectados pelo zika vírus podem desenvolver problemas
neurológicos, além da já conhecida síndrome de Guillain-Barré. A decisão de fazer o estudo
veio depois da constatação de alguns casos suspeitos de síndromes neurológicas associadas à
infecção por zika. Médicos de diferentes hospitais do Estado vêm relatando um número acima
da média de casos de Guillain-Barré (um problema autoimune que ataca o sistema nervoso) e
também de encefalites e encefalomielites – inflamações no cérebro e na medula
normalmente decorrentes de infecções virais.
As doenças podem causar desde uma leve confusão mental até convulsões e paralisia.
“Temos casos relatados de alterações neurológicas em pessoas que tiveram diagnóstico clínico
de zika”, afirma a diretora científica do Idor, Fernanda Tovar Moll, professora da UFRJ e
especialista em neuroimagem.
[...]



A Síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que,
aparentemente, vem sendo desencadeada pela presença do zika
vírus. Ela se caracteriza pela inflamação dos nervos, das raízes
nervosas proximais e nervos cranianos. Além disso, ela é
desmielinizante e, por consequência, afeta a condução nervosa. Caso
seja desencadeada porque o vírus afeta a célula glial produtora da
bainha de mielina, a célula afetada seria:
a) o astrócito protoplasmático.
b) o astrócito fibroso.
c) o neurônio.
d) a célula de Schwann.
e) a micróglia.
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4. (Unesp 2016) Os testes de qualidade de água realizados nos rios
atingidos pela lama proveniente do rompimento da barragem de
uma mineradora, em Mariana (MG), identificaram metais pesados
em proporções fora dos parâmetros permitidos. Nessas águas, os
metais identificados em maior quantidade foram o ferro e o
manganês, mas alguns testes também apontaram grande quantidade
de mercúrio.
(http://epoca.globo.com. Adaptado.)



Assinale a alternativa que apresenta um impacto ambiental esperado decorrente da presença
de metais pesados nas águas dos rios atingidos.
a) A lama contendo metais pesados aumenta a densidade da água, o que dificulta o revolver
das águas e a incorporação natural de gás oxigênio proveniente do ar atmosférico, diminuindo
a concentração deste gás na água.
b) A grande quantidade de metais aumenta a concentração de partículas em suspensão na
água, tornando-a turva o suficiente para impedir a entrada de luz, o que inviabiliza a
fotossíntese pelo plâncton.
c) A presença de grande quantidade de manganês e ferro nas águas favorece o processo de
eutrofização, pois há a proliferação de algas que, ao morrerem, são decompostas por
bactérias que consomem o gás oxigênio da água.
d) O excesso de minério de ferro na água provoca a queda da concentração de gás oxigênio
dissolvido, uma vez que ocorre reação de oxirredução entre o ferro e o gás oxigênio da água,
formando o óxido de ferro.
e) Os metais identificados na água lamacenta dos rios têm efeitos cumulativos na cadeia
alimentar, de modo que os últimos indivíduos ao longo da cadeia contaminada apresentam
maior concentração desses metais.
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