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01. O manto corresponde a uma membrana epidérmica com glândulas secretoras capazes de produzir a concha presente nos moluscos.

 Resposta: C

02. O hábito de comer ostras (bivalvos) pode ser um perigo, pois tais moluscos são filtradores e podem conter microrganismos patogênicos 
e, assim, prejudicar diretamente a saúde de quem os consomem. Convém acrescentar que os bivalvos possuem brânquias que exercem 
dupla função: absorvem o gás oxigênio da água e filtram partículas de alimento (como microalgas).

 Resposta: B

03. A estrela-do-mar; o ouriço-do-mar; o pepino-do-mar; a bolacha-da-praia; o lírio-do-mar, todos são representantes do filo dos 
equinodermos. Contudo, as conchas fazem parte do filo dos moluscos. Ademais, os equinodermos são dotados de sistema aquífero 
(ou sistema hidrovascular), o qual exerce várias funções, dentre elas: circulação (junto com o sistema hemal), locomoção, respiração, 
excreção e percepção. A reprodução básica desses animais é sexuada. Vale acrescentar o alto poder regenerativo do grupo, ou 
melhor, caso haja a quebra do indivíduo, cada pedaço originará um novo ser vivo. Os equinodermos fazem fecundação externa e 
desenvolvimento direto ou indireto.

 Resposta: C

04. Nota-se que essa questão está trabalhando alguns filos estudados anteriormente. Momento importante para relembrar alguns pontos 
importantes dos invertebrados. Veja: 
( C ) A reprodução dos anelídeos é sexuada com fecundação cruzada, apresentando espécies monoicas e dioicas.Vale lembrar que 

mesmo aqueles ditos monoicos fazem fecundação cruzada, como acontece, por exemplo, nas oligoquetas.
( E ) Os nematelmintos estão presentes somente no solo e na água doce. Agora, o correto é mencionar que os nematelmintos podem 

ser encontrados em solo; água doce e no mar (como animais bentônicos). 
( C ) O sistema nervoso dos equinodermos é formado por um nervo anelado de onde partem nervos radiais, os quais se distribuem 

para todo o corpo.
( E ) Os nematelmintos apresentam reprodução assexuada. Na verdade, o correto é que a maioria dos nematoides são dioicos, ocorrendo 

um dimorfismo sexual onde o macho, normalmente, é menor e com a cauda recurvada, sendo capaz de abrir o aparelho 
reprodutor feminino com seu par de espículas copulatórias e se, assim, conseguindo, acaba introduzindo os espematozoides, 
promovendo a fecundação interna, ou melhor, reprodução sexuada.

( C ) A respiração no filo dos moluscos é bem diversificada. Algumas espécies têm trocas gasosas pela epiderme, outras pelo manto e 
outras por brânquias. A principal respiração dos moluscos é a branquial, onde os ctenídios retiram o gás oxigênio da água para 
o molusco. Salienta-se que as brânquias das ostras, também, filtram e capturam seres microscópicos (algas, protozoários ...), os 
quais serão levados para boca. Nos gastrópodes a respiração é pulmonar, o que garantiu a sua conquista do meio terrestre. E 
agora, nos escafópodes a respiração é cutânea (através do manto).

( E ) A respiração dos equinodermos é feita somente pelos pés ambulacrais. Porém, o correto é que a troca gasosa ocorre a presença: 
de pápulas (ou brânquias dérmicas em muitos equinodermos, mostradas anteriormente); da cavidade respiratório – genital (por 
exemplo, em ofiúros), pois possui um fino epitélio, facilitando a troca gasosa; o sistema ambulacrário ou hidrovascular (também 
contribui na troca gasosa) e  as papilas secretoras de muco (nos crinoides).

 Resposta: C – E – C – E – C – E

05. Os equinodermos são exclusivamente marinhos; deuterostômios; com simetria pentarradial (quando adulto); possuem um esqueleto 
calcário interno recoberto por uma epiderme e possuem fecundação externa com desenvolvimento indireto, ou seja, há formação de 
larva (com simetria bilateral).

 Resposta: B
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