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Cargo: C01 - PROFESSOR P2 – ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)
Disciplina: CIÊNCIAS
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

22 - X

Considerando os argumentos do recurso a banca justifica que os vírus são agentes
infecciosos microscópicos, constituídos por ácido nucleico e proteínas, eles não apresentam
organização celular, embora tenham material genético. Os vírus não apresentam maquinário
bioquímico para traduzir as informações codificadas, utilizando o metabolismo da célula
hospedeira. Assim, todos são parasitas intracelulares obrigatórios, essa característica
peculiar é um dos fatores que faz com que estes micro-organismos sejam causadores de
inúmeras doenças nos mais diversos tipos de seres vivos. Essa capacidade de infecção de
diversas espécies está atrelada à questão de ser um parasita intracelular, o que justifica o
grande número de viroses.
Logo, as outras alternativas não poderiam ser apresentadas como corretas, pois
caracterizam os vírus de forma equivocada, estas indicam que os mesmos não possuem
material genético, apresentam células, membrana plasmática e organelas celulares.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

25 - X

Considerando os argumentos do recurso, a banca justifica que a ascaridíase é uma doença
causada pelo nematódeo Ascaris lumbricoides, a infecção ocorre pela ingestão dos ovos
fertilizados com o Ascaris, que podem ser encontrados em regiões insalubres, com baixo
acesso ao saneamento básico, estes ovos podem ser encontrados nos alimentos, no solo e
até na água, por isso, as medidas propostas na questão são eficientes no combate dessa
parasitose. Em relação às outras alternativas apresentadas, a malária, causada pelo
Plasmodium falciparum e a filariose, causada pelo Wuchereria bancrofti são transmitidas por
insetos, logo medidas de higiene com os alimentos não seriam formas de prevenção. Assim
como o tétano, causado pelo Clostridium tetani, não possui como medida profilática a
higienização dos alimentos, no caso da doença de Chagas causada pelo Trypanossoma
cruzi, a fervura da água não é uma medida preventiva para evitar a transmissão da doença.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

30 - X

Considerando os argumentos do recurso a banca justifica que a classe dos aracnídeos
(Arachnida) apresenta ordens como: Acari, representada pelos ácaros e carrapatos,
Araneae, pelas aranhas, Scorpiones, pelos escorpiões. A lacraia pertence a classe dos
quilópodes (Chilopoda), logo não poderia constar na resposta já que é uma classe diferente
da que foi pedida na questão.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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