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01. Como estudado outrora, foi vislumbrado como característica importante a bilateralidade, a qual favoreceu uma maior organização 
estrutural e, consequentemente, houve o desenvolvimento de uma cabeça (processo de cefalização), onde estão presentes 
estruturas nervosas de destaques como gânglios cerebrais; e termos sensoriais se têm os ocelos (em forma de cálice pigmentar e 
com fotosensibilidade); observa-se, também, nas aurículas (laterais da cabeça) células mecanorreceptoras e quimiorreceptoras. Por 
fim, outra vantagem da bilateralidade é a movimentação direcional do corpo, favorecida, a priori, por uma musculatura e estruturas 
fotorreceptoras, as quais permitiram o direcionamento do movimento para uma fonte luminosa, cuja presença da mesma pode 
representar uma maior disponibilidade de nutrientes.

 Resposta: C

02. As células-flama são responsáveis, na excreção (removendo resíduos nitrogenados do mesoderma, na verdade, do mesênquima derivado 
do mesoderma) e na osmorregulação, ou melhor, promovendo a remoção de excesso de água.

 Resposta: E

03. Quando se estuda os platelmintos nos deparamos com as verminoses provocadas pelas espécies parasitas. Desse modo, tem-se, como 
exemplo: a esquistossomose (cujo principal agente etiológico é o Schistosoma mansoni); a teníase (cuja Taenia saginata será o verme 
causador de tal enfermidade ao se ingerir carne de boi contaminada).

 Resposta: A

04. Em termos fisiológicos, em resumo, a questão a priori trata sobre a excreção dos platelmintos e é correto afirmar que se trata de 
processo realizado geralmente pela célula-flama (componente do protonefrídio ou considerado sinônimo, para alguns autores, da 
referida célula). Vale ressaltar que tal característica é para todas as classes. E com relação ao sistema digestório, é oportuno mencionar 
que se trata de um tubo digestório incompleto (na maioria dos platelmintos) e está ausente na Classe Cestoda. 

 Outro ponto destacado na questão é a comparação embrionária dos platelmintos e os ctenóforos e pode-se afirmar corretamente que 
ambos são triploblásticos (ou melhor, possuem os três folhetos germinativos – ectoderme; mesoderme e endoderme). Segundo concepção 
amplamente escrita, os ctenóforos são animais em que muitas espécies são bioluminescentes. Ademais, são dotados com uma placa de pentes 
e coloblastos e em termos de desenvolvimento embrionário e o número de folhetos se aproximam dos cnidários, pois são diploblásticos.

 Resposta: D

05. Ao se observar o ciclo de vida do platelminto Schistosoma mansoni, pode-se concluir que há uma sequência no desenvolvimento de 
lavas. Assim sendo, o número 1 da ilustração representa o miracídio, o qual foi formado a partir do ovo liberado das fezes de uma 
pessoa com esquistossomose. Em seguida, tem-se o esporocisto representado pelo número 2 da ilustração. Na verdade, o esporocisto 
é advindo do miracídio que penetrou num hospedeiro intermediário (no caso, o caramujo Biomphalaria) e lá sofreu reprodução 
assexuada, dando origem à cercaria, a qual corresponde à larva ativa que penetra na pele.

 Resposta: B

06. Analisando o sistema nervoso dos animais, admite-se que as planárias (platelmintos) apresentam de um par de gânglios cerebrais na 
região anterior e estão ligados por dois cordões nervosos ventrais que se interligam por ramos transversais, formando uma estrutura 
que lembra uma escada. Enquanto em animais como os mamíferos, é possível se observar que o neurônio sensorial envia impulsos 
para o neurônio associativo, e este envia para o neurônio motor, esse conjunto de estruturas que forma o arco reflexo.

 Resposta: B

07. A teníase está sendo tratada na questão, visto que o verme parasita atinge a sua fase adulta no intestino, e tal enfermidade se 
desenvolveu a partir da ingestão da carne de boi ou porco.

 Resposta: B

08. O processo representa a fissão transversal (ou laceração), onde cada parte seccionada dará, provavelmente, origem a um novo indivíduo, 
sendo cada um geneticamente idêntico ao outro, caracterizando, assim, uma reprodução assexuada.

 Resposta: B

09. Quando o verme possui alta capacidade antigênica, significa afirmar que ele é de desencadear uma resposta imune mais expressiva, 
ou seja, haverá uma maior indução de formação de anticorpos pelos plasmócitos. Assim, como isso ocorre muitas vezes no estágio 
de larva, então será possível a identificação da presença de um verme a partir da resposta imune.

 Resposta: B

10. Comentário:

A) Na fase 2, pois existe a cercária, a qual representa a larva ativa que penetra pela pele do hospedeiro definitivo (no caso o homem).
B) Os platelmintos possuem adaptações para o endoparasitismo, como: a presença de estruturas adesivas (ventosas e ganchos), os 

quais auxiliam a fixação quando se desenvolvem no hospedeiro; presença de uma cutícula resistente às substâncias produzidas pelo 
hospedeiro. Vale acrescentar uma terceira característica, ou melhor, a grande capacidade reprodutiva, determinando a produção 
de grande número de ovos. 
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