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01. A esquistossomose está ligada diretamente à falta de saneamento básico, pois, com a construção de instalações sanitárias, evita-se 
que os ovos do Schistosoma alcancem corpos de água (como exemplo, lagoas) e possam originar o miracídio e, consequentemente, 
caso tenha no local o caramujo Biomphalaria, haverá o desenvolvimento da cercária no hospedeiro intermediário, podendo, assim, 
contaminar outras pessoas.

 Resposta: B

02. Completando corretamente as lacunas, têm-se: “O esquema apresentado na figura representa uma parasitose conhecida como teníase, 
ocasionada por um animal pertencente ao grupo dos platelmintos, do qual o homem é o hospedeiro definitivo”.

 Por sua vez, a pessoa adquire, normalmente, a teníase (solitária) quando ingere alimentos (principalmente de origem vegetal) que 
estejam com ovos da tênia que vieram das fezes de porco. Com isso, os ovos eclodem e sai uma pequena larva que se desenvolve no 
indivíduo adulto.

 Resposta: E

03. Normalmente, o verme platelminto denominado Fasciola hepatica possui um hospedeiro intermediário, o qual pode ser um caramujo 
de três espécies: Lymnaea columella, L. viatrix e L. cubensis. Agora, quanto ao hospedeiro definitivo, é possível afirmar corretamente 
que são alguns animais endotérmicos: bois, carneiros, suínos, búfalos, seres humanos.

 Resposta: C

04. O ciclo vital da Taenia saginata (platelminto da classe Cestoda) encontra o boi como hospedeiro intermediário, no qual pode se 
desenvolver o cisticerco (na carne); e caso uma pessoa venha a ingeri-la estando malcozida, abre precedentes para o desenvolvimento 
da teníase. Nos humanos, a Taenia saginata vive apenas no intestino, não sendo associada à cisticercose.

 Resposta: V – V – V – V

05. A ausência de tubo digestório faz com que os representantes da classe Cestoda sejam exclusivamente endoparasitas de vertebrados, 
pois, assim, absorvem o nutriente já digerido pelo hospedeiro.

 Resposta: B

06. O filo Nematoda possui novidades evolutivas como uma cavidade interna denominada pseudo-celoma, que permite o seu corpo 
cilíndrico. Agora, os platelmintos são acelomados com o corpo achatado.

 O filo Nematoda possui um sistema digestório completo (com a presença de boca e ânus). Diferentemente, os platelmintos possuem 
um sistema digestório incompleto, com boca e ausência de ânus. 

 Por fim, vale destacar que ambos são triploblásticos, possuindo, assim, três folhetos germinativos (ectoderme, mesoderme e endoderme).

 Resposta: A

07. A maioria dos casos dos nematelmintos é de sexos separados. Em termos de sistema excretor, possuem renetes (ou células H); além 
disso, continuando a tratar os aspectos fisiológicos, pode-se afirmar corretamente que os nematelmintos são desprovidos de sistema 
respiratório e sistema circulatório e dotados de um sistema digestório completo.

 Resposta: D

08. Parasitas Platelmintos: 
• Schistosoma mansoni – agente etiológico da esquistossomose ou barriga d’água. 
 Hospedeiro intermediário: Biomphalaria glabata – espécie de caramujo planorbídeo.
 Hospedeiro definitivo: Homem.
• Taenia saginata – agente etiológico da teníase.
 Hospedeiro intermediário: Boi.
 Hospedeiro definitivo: Homem.
• Echinococcus granulosus – agente etiológico da hidatidose.
 Hospedeiro definitivo: Cão.
 Hospedeiro intermediário: Bois, cabras e carneiros. 

• Observe: O ser humano não faz parte do ciclo natural desse verme.

 Resposta: A
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09. A musculatura dos nematelmintos é circular, porém, o que permite suportar pressões internas, devido ao líquido pseudocelomático 
(determinado um esqueleto hidrostático), é a cutícula resistente e extremamente inelástica.

 Resposta: D

10.
A) Na fase 2, ocorre a infestação no homem, pois corresponde à presença da cercária, a qual é capaz de perfurar a pele, caindo na 

corrente sanguínea.
B) Adaptações ao endoparasitismo:
 – Ventosas e ganchos que facilitam a fixação ao hospedeiro.
 – Grande produção de ovos, a fim de facilitar a dispersão.

 – Cutícula protetora, a fim de ajudar o parasita a superar a passagem pelo estômago do hospedeiro, pois existe o suco gástrico, 
que é ácido.

 – Podem viver em ambientes sem o gás oxigênio, pois podem realizar um metabolismo anaeróbio. 
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