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Exercı́cios Dissertativos
1. (2005) Em um centro de saúde, localizado em uma região com alta incidência de casos de ascaridı́ase
(lombriga, Ascaris lumbricoides), foram encontrados folhetos informativos com medidas de prevenção
e combate à doença. Entre as medidas, constavam as seguintes:
(I) Lave muito bem frutas e verduras antes de serem ingeridas.
(II) Ande sempre calçado.
(III) Verifique se os porcos - hospedeiros intermediários da doença - não estão contaminados com
larvas do verme.
(IV) Ferva e filtre a água antes de tomá-la.
O diretor do centro de saúde, ao ler essas instruções, determinou que todos os folhetos fossem recolhidos,
para serem corrigidos. Responda.
(a) Quais medidas devem ser mantidas pelo diretor, por serem corretas e eficientes contra a ascaridı́ase?
Justifique sua resposta.
(b) Se nessa região a incidência de amarelão também fosse alta, que medida presente no folheto seria
eficaz para combater tal doença? Justifique sua resposta.

2. (2006) Agentes de saúde pretendem fornecer um curso para moradores em áreas com alta ocorrência
de tênias (Taenia solium) e esquistossomos (Schistosoma mansoni ). A idéia é prevenir a população
das doenças causadas por esses organismos.
(a) Em qual das duas situações é necessário alertar a população para o perigo do contágio direto,
pessoa-a-pessoa? Justifique.
(b) Cite duas medidas - uma para cada doença - que dependem de infra-estrutura criada pelo poder
público para preveni-las.
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3. (2014)
Cantiga para adormecer Lulu
Lulu, lulu, lulu, lulu,
vou fazer uma cantiga
para o anjinho de São Paulo
que criava uma lombriga.
(...)
A lombriga devorava
seu pão,
a banana, o doce, o queijo,
o pirão.
(...)
Lulu, lulu, lulu, lulu,
pois eu faço esta cantiga
para o anjinho de São Paulo
que alimentava a lombriga.
(Cecı́lia Meireles. Ou isto ou aquilo.)
No poema, a autora descreve a lombriga (Ascaris lumbricoides) no singular, como se fosse um único
indivı́duo, como ocorrem com as solitárias (Taenia solium). Diz, também, que a lombriga devorava
todo alimento ingerido por Lulu.
(a) Lombrigas e solitárias (tênias) não pertencem ao mesmo filo animal. Ao comparar o processo
digestivo das lombrigas e da solitária, constata-se que o mais parecido com o dos seres humanos
é o das lombrigas. Que caracterı́sticas do filo das lombrigas e do filo da solitária permitem tal
constatação?
(b) Em geral, o alimento do hospedeiro já chega digerido até a lombriga e a solitária. Uma vez
ingeridos, de que maneira os nutrientes são distribuı́dos a todas as partes do corpo desses animais?
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