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01. É consabido que os moluscos realizam tanto a fecundação interna ou a externa e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. E o 
curioso é a presença do ovotestis, ou melhor, uma glândula hermafrodita que favorece a fecundação cruzada mútua, por exemplo, 
nos caracóis. 

 Saindo do aspecto reprodutivo, pode-se observar nos polvos; sépias e lula a presença de uma bolsa de tinta, a qual permite a saída 
de uma tinta escura do animal e, assim, ele pode fugir e se defender de um predador.

 Resposta: B

02. Como as ostras, os mexilhões são bivalvos filtradores e, assim, podendo servir como bioindicadores de poluição em ambientes marinhos. 
Vale acrescentar que nos bivalvos há ausência de rádula (língua raladora com a presença de dentes quitinosos).

 Resposta: D

03. Sob o aspecto evolutivo, percebe-se que, provavelmente, os ancestrais dos gastrópodes dulcícolas conquistaram o meio terrestre e, 
assim, houve a seleção natural de algumas características, que permaneceram como: a presença da cavidade palial que se torna uma 
câmara vascularizada que captura o oxigênio (como um pulmão primitivo). Porém, os ancestrais dos gastrópodas dulcícolas retornam 
para água carregando essa característica adaptativa.

 Resposta: B

04. Os moluscos bivalves são animais filtradores. Com isso, existe uma adaptação interessante que mostra a multifuncionalidade das 
brânquias, pois elas podem realizar a troca gasosa (a respiração) e a captura de nutrientes (por filtração). Agora, nos cefalópodes as 
brânquias realizam somente a função respiratória, ou melhor, fazem a troca gasosa.

 Resposta: C

05. As ventosas que estão presentes nos tentáculos dos cefalópodes são de alta capacidade perceptiva, podendo funcionar como órgão 
tátil e/ou gustativo. Tudo isso graças à presença de diversos gânglios nervosos unidos e ligados a nervos que trazem informações dos 
órgãos dos sentidos e ditam ação à sua complexa musculatura.

 Resposta: E

06. Os parapódios (cerdas bem desenvolvidas) são encontrados na Classe das Poliquetas do Filo dos Anelídeos. Agora, os pés ambulacrários 
são estruturas de locomoção exclusivos dos equinodermos.

 Resposta: B

07. A maioria dos equinodermos adultos apresenta simetria pentarradial, enquanto as larvas simetria bilateral. Em termos de reprodução, 
ocorre fecundação externa (reprodução sexuada) nos equinodermos. Além disso, são animais exclusivamente marinhos e possuem 
sistema hidrovascular relacionado com captura de alimento e locomoção. Vale ressaltar que as estrelas-do-mar e alguns ouriços-do-
mar são animais predadores (carnívoros).

 Resposta: C

08. As estrelas-do-mar possuem elevada capacidade de regeneração.  Desse modo, quando quebradas pelos pescadores, cada porção 
acaba originando um novo indivíduo.

 Resposta: E

09. Os itens I, II e III estão corretos. 
 Agora, o item (IV) está errado, pois afirma que os equinodermatas possuem notocorda e tubo neural. Sabe-se que a notocorda e o 

tubo neural são estruturas encontradas nos cordados e não nos equinodermos.
 O item (V) também está errado. O correto é afirmar que somente alguns equinodermos, ouriços-do-mar, possuem lanterna-de-Aristóteles 

(a qual corresponde a uma estrutura formada por vários ossículos (com cinco dentes quitinosos) e músculos importantes na trituração 
e ingestão de alimento).

 Resposta: B

10. Os equinodermos se aproximam dos cordados, como exemplo, os vertebrados, os quais são dotados de deuterostomia e endoesqueleto 
calcário formado a partir da mesoderme.

 Resposta: C
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