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01. A estrela-do-mar; o ouriço-do-mar; o pepino-do-mar; a bolacha-da-praia; o lírio-do-mar, todos são representantes do fi lo dos 
equinodermos. Contudo, as conchas são estruturas que fazem parte do fi lo 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 poderá originar um novo ser vivo. Os equinodermos fazem fecundação 
externa e desenvolvimento direto ou indireto.

Resposta: C

02. Nota-se que essa questão está trabalhando alguns fi los 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 dimorfi smo 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 espermatozoides, 
promovendo a fecundação interna, ou melhor, reprodução sexuada.

(C)  A respiração no fi lo dos moluscos é bem diversifi cada. 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, fi ltram 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 ofi úros), pois, possui um fi no 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

03. 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

04. 
A) Os equinodermos tem simetria radial quando adultos, por isso, a simetria é dita secundária. Agora, quando o equinodermo é larva, 

a simetria é bilateral.
B) Os equinodermos possuem um endoesqueleto calcário. Contudo, os artrópodes são dotados de exoesqueleto quitinoso.

05. 
A) As esponjas são do Filo dos Poríferos; as cracas e caranguejos pertencem ao Filo dos Artrópodes; os gastrópodes e mexilhões são 

representantes do Filo dos Moluscos; ouriços e estrelas-do-mar pertencem ao Filo dos Equinodermos.
B) Quanto à mobilidade as esponjas, as cracas e os mexilhões são sésseis (ou melhor, não se locomovem). Os gastrópodes (possuem 

pé deslizante), caranguejos (possuem patas articuladas), ouriços-do-mar e estrelas-do-mar (possuem pés ambulacrários) são 
móveis. Quanto à alimentação as esponjas, cracas e mexilhões são fi ltradores. Os caranguejos e as estrelas-do-mar são predadores. 
Os gastrópodes, em geral, e ouriços-do-mar são herbívoros.

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 possuem 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 são animais 
predadores (carnívoros).

Resposta: C
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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. 
A) Endoesqueleto e sistema digestório completo.
B) A relação de parentesco existe ao analisarmos o desenvolvimento embrionário, pois tanto os equinodermos como os cordados são 

deuterostômios e enterocelomados.

10. 
A) Os equinodermos são considerados deuterostômios, pois a boca se forma na extremidade oposta ao blastóporo). Assim sendo, a 

boca se formará secundariamente. O outro grupo animal cujos representantes também são deuterostômios é o dos Cordados.  
B) Essa sequência diverge daquilo que ocorrera ao longo da evolução dos metazoários invertebrados (ou melhor, animais invertebrados). 

Na verdade, o que aconteceu foi o inverso: grupos mais primitivos, geralmente, apresentam simetria radial e há uma tendência 
evolutiva de transição para simetria bilateral com o aumento da complexidade morfológica do grupo.
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