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Aluno(a): Nº: Nota: 

Professor(a): Vitória Benevides 

Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 

recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há 

tempo para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 

 

CONTEÚDOS  

I PARTE 

CAP. 18 – VÍRUS  

• Citar as características gerais dos vírus.  

• Diferenciar as formas de infecção observadas nos vírus de RNA e de DNA.  

• Conceituar retrovírus, identificando seu ciclo reprodutivo.  

• Viroses (dengue, febre amarela, gripes, AIDS, Ebola): citar as principais formas de transmissão e 

profilaxia.  

CAP. 19 – PROCARIONTES  

• Citar as características gerais das bactérias.  

• Citar os principais benefícios das bactérias para o homem (fotossíntese, decomposição de matéria 

orgânica, produção de alimentos, microbiota intestinal, associações mutualísticas).  

• Caracterizar os mecanismos que aumentam a variabilidade genética das bactérias: conjugação, 

transformação e transdução.  

• Doenças bacterianas (botulismo, tétano, cólera e tuberculose): citar as principais formas de 

transmissão e profilaxia.  

CAP. 20 – PROTISTAS 

 • Citar as características gerais dos protistas.  

• Protozooses (doença de Chagas, malária, leishmaniose, giardíase e disenteria amebiana): citar as 

principais formas de transmissão e profilaxia.  

 

II PARTE 

01. Leia e anote as ideias principais dos capítulos 18, 19, 20 e 24 do seu livro-texto. 

02. Refaça as seguintes questões discursivas do seu livro-texto: 

• Cap. 18 – Pág. 390 – Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5.  

• Cap. 19 – Pág. 406 – Exercícios 1,2,3,4, 5, 6 e 7 

• Cap. 20 – Pág. 430 – Exercícios 1,2,3,4 e 5 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DURANTE A AULA DE BIOLOGIA  NO DIA   23  /  05    /2018 

Bons estudos! 

 


