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01. Ao se observar a situação experimental da questão, conclui-se que, com relação às formigas (artrópodes da classe dos insetos), o 
olfato é o sentido utilizado para identificar indivíduos de sua própria espécie (invasores ou não), pois a agressividade foi detectada em 
formigas residentes banhadas com extrato de formiga invasora, e as que não eram invasoras quase não foram atacadas. Sabe-se que 
isso ocorre graças à presença de mediadores químicos naturais.

 Resposta: E

02. Quando se fala em metamorfose, os artrópodes holometábolos são aqueles que passam por todas as etapas (ovo, larva, pupa e imago 
ou adulto), por exemplo, as borboletas. Quanto aos anisometábolos, a metamorfose é intermediária, pois os ovos se desenvolvem 
numa ninfa que vai crescer em um imago.Por fim, existem aqueles que não sofrem metamorfose, ou melhor, os ametábolos, como a 
traça.

 Resposta: B

03. A morfologia comparada é fundamental para dividir os artrópodes em classes a partir, por exemplo, do número de patas e da presença 
ou não de antenas.

 Resposta: C

04. A conquista do meio terrestre pelos insetos, principalmente, em ambientes áridos se deveu ao fato de suas traqueias fazerem troca 
gasosa internamente e ao seu exoesqueleto ser quitinoso, pois tal polissacarídeo favorece a impermeabilização, permitindo a economia 
de água.

 Resposta: B

05. O carrapato é um aracnídeo e não um inseto, pois neste há ausência de asas e de antenas e presença de quatro pares de patas.
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 Resposta: D

06. Observa-se que a questão está tratando de algumas características fisiológicas dos artrópodes e, para respondê-la, o que preenche 
corretamente as lacunas é:
A: Respiração branquial para os Crustáceos.
B: Ausência de antenas para os Aracnídeos
C: Tubos (ou túbulos) de Malpighi para insetos.

 Observação Vale frisar que as estruturas excretoras observadas em (C) é também presente em quilópodes e diplópodes.

 Resposta: C

07. O interessante da questão é que exige do aluno conhecimentos sobre anatomia e fisiologia dos animais. Agora, a partir do descrito no 
texto, é importante confirmar que se trata de alguns artrópodes (insetos, quilópodes e diplópodes) que possuem os órgãos excretores 
chamados de túbulos de Malpighi.
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Pequenos túbulos de Malpighi ligados ao 
intestino.

 Resposta: D
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08. A geleia real consiste em um tipo especial de mel rico em nutrientes advindos, principalmente, dos grãos de pólen. O referido alimento 
contribui para um maior desenvolvimento da abelha (surgindo, então, uma abelha fértil denominada de rainha).

 Resposta: B

09.
A) A classe Insecta é da pulga, e a do carrapato é a Aracnida.
B) Número de patas: pulga: três pares de patas; carrapato: quatro pares de patas.
 Divisão do corpo (ou tagmatização): pulga: cabeça, tórax e abdômen; carrapato: cefalotórax e abdômen.

10. Numa cadeia alimentar existem seres produtores, consumidores e decompositores, sendo que um produtor é um ser autótrofo, enquanto 
que um consumidor é um ser heterótrofo e, por isso, se alimenta de outros organismos para sobreviver. Com isso, conclui-se que a 
forma larval parasitoide é um consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta (a qual é um consumidor 
primário, ou seja, um herbívoro).

 Resposta: B
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