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Exercícios de Revisão – façam após a leitura dos textos 5 e texto 6 no blog da
Tijuca II. Vamos praticar!

1) Os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que
não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por
essa razão, eles são chamados de:

a) bacteriófagos.

b) organismos metabolicamente inativos.

c) parasitas intracelulares obrigatórios.

d) parasitas intercelulares obrigatórios.

e) inquilinos intercelulares.

2) Sobre os vírus, é correta a afirmação:

a) Todos os vírus têm DNA na sua constituição.

b) Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares.

c) Não necessitam de outros organismos para sua reprodução.

d) Não infectam células bacterianas.

e) É considerado um ser unicelular.

3)  Pesquisadores têm procurado isolar o vírus da gripe espanhola que,  em
1918, matou mais de 20 milhões de pessoas. O trabalho está sendo realizado
em um cemitério de Spitzberg, numa ilha da Noruega, a pouco mais de um
quilômetro  do  Polo  Norte.  O  conhecimento  desse  vírus  é  um  caminho
importante  para  o  desenvolvimento  de  métodos  de  prevenção  para  novos
casos de epidemias viróticas.

Assinale a opção que apresenta uma característica dos vírus que permite sua
existência após tantas décadas transcorridas.

a) Esses organismos apresentam DNA ou RNA como material genético.

b) Fora de uma célula viva os vírus podem ser cristalizados.

c) Os vírus apresentam um capsídeo proteico envolvendo o material genético.

d) Os vírus têm capacidade de reduzir seu metabolismo.

e) Os vírus promovem a decomposição lenta dos cadáveres em solos gelados.



4) Os vírus são minúsculos "piratas"  biológicos porque invadem as células,
saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se
reproduzir. Logo em seguida os descendentes dos invasores transmitem-se a
outras células, provocando danos devastadores. A estes danos, dá-se o nome
de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. (Texto
modificado do livro "PIRATAS DA CÉLULA", de Andrew Scott.)

De acordo com o texto, é correto afirmar:

a) Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células, causando 
viroses.
b) Os vírus utilizam o DNA viral para produzir outros vírus.
c) Os vírus não têm metabolismo próprio.
d) As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula 
hospedeira.

5)  Impressionados com a notícia do poder arrasador com que o vírus Ebola
vem dizimando uma certa população na África, alguns alunos de um colégio
sugeriram  medidas  radicais  para  combater  o  vírus  desta  terrível  doença.
Considerando-se que este agente infeccioso apresenta características típicas
dos  demais  vírus,  assinale  a  alternativa  que  contenha  a  sugestão  mais
razoável:

a) descobrir urgentemente um potente antibiótico que possa destruir a sua 
membrana plasmática.
b) alterar o mecanismo de obtenção de oxigênio pelo vírus para impedir o seu 
processo respiratório.
c) cultivar o vírus "in vitro", semelhante à cultura de bactérias, para tentar 
descobrir uma vacina.
d) impedir, de alguma maneira, a replicação da molécula de ácido nucleico do 
vírus na célula humana.

Gabarito:

Questão 1: c;      Questão 2: b;    Questão 3: b;        Questão 4: c;

Questão 5: d  - comentário desta questão abaixo:

a) ERRADA. Os vírus não possuem membrana celular, pois são seres acelulares.

b) ERRADA. Os vírus não realizam o processo de respiração, pois essa é uma 
atividade celular e o vírus é acelular.

c) ERRADA. O vírus só apresenta atividade quando está dentro de uma célula 
hospedeira. Fora dela, o vírus não apresenta atividade viral. Portanto, não pode ser 
cultivado fora de células.

d) CORRETA. A molécula de ácido nucleico é o que o vírus injeta na parede celular 
para promover a infecção. Quando o ácido nucleico penetra na célula os vírus podem 
se reproduzir e matar a célula ou incorporar-se ao material genético da célula. Sendo 



assim, a replicação da molécula de ácido nucleico deve ser impedida, pois é através 
dela que o vírus se multiplica.


