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01. Ao se analisar os itens, conclui-se que:
Correto. Alguns insetos, como a pulga, o piolho, o barbeiro e os mosquitos Aedes, Anopheles e Phlebotomus, têm importância para 
a saúde, desenvolvem a atividade A, pois podem ser vetores de doenças para o homem como a peste; a doença de Chagas; a dengue; 
a malária e a úlcera de Bauru.
Errado. Melhorar o arejamento do solo e favorecer a reposição de minerais ao solo realmente são características dos anelídeos. 
Contudo, produzir pérolas é característica de algumas ostras, os quais são representantes dos moluscos.
Correto. Alguns artrópodes podem realizar a polinização de plantas, processo denominado de entomofilia. Enquanto as aves também 
podem ser consideradas agentes polinizadores e tal processo é chamado de ornitofilia.
Correto. Moluscos como as ostras, o polvo e a lula podem ser fonte de alimento para o homem. Além disso, alguns cordados também 
como os peixes e as aves.
Errado. Reduzir o número de insetos transmissores de doenças ao homem é característica tanto de aves como dos anfíbios, porém, 
apresentar uma grande redução metabólica durante o inverno e apresentar metamorfose durante o seu ciclo de vida é característica 
somente dos anfíbios.

Resposta: C – E – C – C – E

02. 
1) Arthropoda – a presença de pedipalpos (com função sensorial) nas aranhas.
2) Annelida – a presença de clitelo (anel com poros reprodutores) está presente na minhoca.
3) Platyhelminthes – a probóscide é a boca da planária.
4) Coelenterata (cnidária) – a ilustração mostra uma anêmona-do-mar, a qual possui células denominadas de cnidócitos, as quais são 

dotadas de uma bolsa de veneno (nematocisto).
5) Mollusca – o polvo é um cefalópode e possui circulação fechada.

Resposta: C

03. O homem é um cordado e os equinodermos (invertebrados) podem ser comparados com relação ao desenvolvimento embrionário, 
pois ambos são deuterostômios, ou melhor, o blastóporo dará origem primeiro ao ânus.

Resposta: A

04. Ao se fazer as associações corretas quanto às características e ao grupo de animais, têm-se:
 Animal 1: corpo sem segmentação, cutícula dura e resistente, tubo digestivo completo, respiração cuticular e pseudocelomado – 

Nematoda como a lombriga.
 Animal 2: corpo frequentemente recoberto por escamas, placas ou carapaça, respiração pulmonar, sem metamorfose, amniota e 

alantoidiano – Reptilia como o crocodilo.
 Animal 3: corpo segmentado, sistema circulatório fechado, excreção por nefrídios, tubo digestivo completo e respiração cutânea – 

Oligochaeta como a sanguegussa.

Resposta: A

05. Observe a tabela abaixo sobre as características embrionárias dos animais:

Sem folhetos embrionários poríferos

Diblásticos cnidários

Triblásticos

acelomados platelmintos

pseudocelomados nematódeos

celomados

anlídeos

moluscos

artrópodes

equinodermas

cordados

Observação:
As duas características abaixo têm relação com o celoma:
– Esquizocélicos: são animais protostômios (o blastóporo dá origem primeiro à boca), onde a mesoderme (a qual origina o celoma) é 

formada a partir de duas células endodérmicas localizadas junto ao blastóporo, as quais vão originar os folhetos: parietal (externo) 
e visceral (interno) do celoma.

– Enterocélicos: são animais deuterostômios onde a mesoderme se forma a partir de duas evaginações da parede do arquêntero, ou 
seja, da endoderme.

Resposta: A
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Resolução – Biologia II

06. A partir da análise das opções e a relação com as características X; Y e Z, se têm:
X – presença de três folhetos embrionários, como exemplo: nematódeos; platelmintos; artrópodes e anelídeos.
Y – presença de celoma, como exemplo: anelídeos; artrópodes; equinodermos e moluscos.
Z – a ocorrência de deuterostomia, como exemplo: equinodermos.

Resposta: D

07. A origem embrionária da boca, ou melhor, os animais à esquerda (protostômios) ela se origina do blastóporo e nos animais à direita 
(deuterostômios) ela se origina de outra região no embrião.

08. 
a) O nível de organização representado é o pseudocelomado presente nos nematódeos, pois há uma cavidade corporal além do 

arquêntero, entretanto, ela está envolta por folhetos embrionários diferentes e não somente por mesoderme.
b) As estruturas indicadas são: 

I. ectoderme
II. mesoderme
III. pseudoceloma
IV. endoderme

09. A questão mostra o corte transversal de um embrião e, assim, se pode classificar os animais quanto ao celoma em:
• Acelomados, por exemplo: os platelmintos;
• Pseudocelomados, por exmplo, os nematelmintos.
• Celomados, por exemplo, os anelídeos.

Resposta: A

10. O item correto é o (C), pois o caranguejo é um artrópode e, com isso, se pode afirmar corretamente que tal filo contém como característica 
embrionário o fato de seus representantes serem celomados; protostômios e triblástico. Vale acrescentar o fato de possuírem ovos 
centrolécitos.

Resposta: C
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