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01. Em termos fisiológicos, sabe-se que os anelídeos possuem um sistema circulatório fechado e constituído por dois grandes vasos 
longitudinais, que se comunicam por vasos laterais, que constituem os corações laterais. Outro ponto interessante sobre os anelídeos 
é o fato de possuírem pigmentos respiratórios (sendo o mais comum a hemoglobina) que transporta, por exemplo, o gás oxigênio 
para os tecidos.

 Resposta: B

02. Com o estudo da classificação dos anelídeos, é possível a construção da tabela abaixo:

Oligochaeta (Minhocas) Polychaeta (Paloloviridis) Hirudinea (Sanguessugas)

Presença de clitelo Cerdas numerosas (parapódios) Ausência de cerdas

Hermafrodita Cabeça diferenciada do corpo Presença de clitelo

Reduzido número de cerdas Presença de estágio larval Hermafrodita

Desenvolvimento direito e fecundação 
cruzada mútua

Poliquetas errantes e tubícolas Presença de ventosas

 Resposta: A

03. A) As minhocas são capazes de cavar túneis, permitindo, assim, uma maior permeabilidade do solo. Com efeito, a água; o gás oxigênio 
e a matéria orgânica em decomposição penetram mais facilmente no solo. Além disso, as minhocas se alimentam de folhas, 
favorecendo a decomposição e consequente fertilização do solo graças as suas fezes.

B) Pertencem ao filo dos Anelídeos e à classe Oligochaeta.

04. Com a pele úmida, os anelídeos podem realizar a respiração cutânea e indireta (visto que o sangue transporta os gases respiratórios). 
Por sua vez, o uso de minhocas na lavoura numa região semiárida é inviável, pois há baixa possibilidade de sobrevivência dos anelídeos. 
Isso ocorre porque há aumento da desidratação, prejudicando a respiração.

 Resposta: D

05. Com a metameria com um celoma hidráulico dos anelídeos foi possível um maior desenvolvimento muscular e tal avanço evolutivo 
permitiu o movimento de escavação do solo úmido, o que os cientistas chamaram de teoria da escavação, mostrando que este 
aspecto torna os anelídeos mais evoluídos do que os animais não segmentados. Em termos fisiológicos, os anelídeos (a minhoca, por 
exemplo), geralmente, possuem o sistema circulatório fechado com hemoglobina dissolvida no plasma. Com relação à reprodução, 
mesmo sendo hermafroditas, as oligoquetas trocam espermatozoides (no clitelo), os quais são armazenados num receptáculo seminal 
(ou espermateca). Logo após a separação da cópula. Os óvulos são lançados num casulo e há união com espermatozoide, formando 
um ovo. Agora, vale acrescentar que o  tubo digestório dos anelídeos (como exemplo, as minhocas) é completo (com boca e ânus) e 
é constituído de boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino e ânus. Insere-se que dentre os resíduos produzidos pelas minhocas, 
destaca-se a amônica, a qual será utilizada por bactérias biotransformadoras e consequentemente, enriquecendo o solo de compostos 
nitrogenados.

 Resposta: C – E – E – C – E

06. Mesmo contendo um sistema circulatório fechado, a hemoglobina dos anelídeos é encontrada no plasma carregando, por exemplo, 
o gás oxigênio para os tecidos.

 Resposta: C

07. Nos anelídeos, a partir de dois gânglios cerebrais saem cordões nervosos que se conectam com gânglios subfaríngeos. Em seguida, 
estende-se um cordão nervoso ventral, existindo, também, gânglios nervosos segmentares, dos quais partem nervos para os 
músculos circulares; longitudinais e para outras estruturas corporais.

 Resposta: A

08. Com relação aos anelídeos e à análise das estruturas indicadas na ilustração, tem-se que o alimento ingerido fica armazenado em A, 
que é o papo. Ainda observando o tubo digestório completo dos anelídeos, encontramos a moela, a qual serve para triturar alimentos 
mais resistentes ingeridos juntos, por exemplo, de pequenos cascalhos encontrados no solo. Além disso, é no intestino (porção anterior) 
onde ocorre a digestão química extracelular. E por fim, em B, temos o ânus que elimina as fezes que acabam por fertilizar o solo.

 Resposta: F – V – V – V – V – F – F
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Resolução – Biologia II

09. Nas sanguessugas, observa-se, no seu tubo digestório, uma grande área ocupada pelo papo (o qual armazena alimento), indicando 
que esses seres são capazes de ingerir grandes quantidades de sangue intermitentemente de, posteriormente, efetuarem a digestão.

 Resposta: B

10. As sanguessugas são vermes segmentados, clitelados, sem cerdas, pertencentes ao filo Annelida, que apresentam ventosas na região 
anterior, portando mandíbulas, e ventosa posterior. Existindo espécies ectoparasitas e predadoras, as sanguessugas são animais 
predominantemente dulcícolas, existindo poucos exemplares marinhos e terrestres. Anelídeos altamente especializados, mesmo 
possuindo características em comum aos outros exemplares desse filo, os hirudíneos são dotados de características exclusivas como: 
• Ventosas: anterior e posterior;
• Ausência de cerdas e parapódios;
• Perda dos septos intersegmentares;
• Redução do volume celomático;
• Glândulas salivares produzindo, por exemplo, substâncias anticoagulantes.

 Resposta: A
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