
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Biologia - Turma 2001 - Prof. Jacqueline Araújo 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA BIOLOGIA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

U.T. 10 zoologia: invertebrados I 
( Filos Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes e 
Nematoda) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 22/5 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 26/5 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

profjacquelinearaujo@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Em caso de envio de foto, pela 
impossibilidade de envio no word, as 
questões NÃO poderão ser rasuradas. 
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1. (UNICAMP/2009) Notícias recentes informam que, no Brasil, há mais de quatro milhões de pessoas 
contaminadas pela esquistossomose. A doença, que no século passado era comum apenas nas zonas rurais do 
país, já atinge mais de 80% das áreas urbanas, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde uma 
das doenças mais negligenciadas no mundo. A esquistossomose é causada pelo Schistosoma mansoni. 

 
a)  O ciclo do Schistosoma mansoni, acima esquematizado, está dividido em três fases. Em qual das três fases 

ocorre a infestação do homem? Explique como ocorre a infestação. 
b)  O Schistosoma mansoni pertence ao Filo Platyhelminthes, assim como outros parasitas, como Taenia 

saginata, Taenia solium e Fasciola hepatica. Esses parasitas apresentam características relacionadas com o 
endoparasitismo. Indique duas dessas características e dê a sua função. 

 
2. (UDESC/2011) Os cestódeos são platelmintos parasitas, representados principalmente pelas tênias, parasitas 

intestinais. As espécies importantes que parasitam os seres humanos são a Taenia solium e a Taenia saginata. 
 Em relação ao contexto, responda: 

A) Quais os hospedeiros intermediários das Taenia solium e Taenia saginata? 
B) Como, normalmente, o homem se contamina com a Taenia solium? 
C) Por que as tênias são também denominadas de solitárias? 

 
3.  (UFPR/2012) A esquistossomose é uma doença parasitária  considerada grave, por ser a que mais causa 

morte em humanos dentre as causadas por organismos multicelulares. Uma forma  de se combater essa 
doença é o controle biológico pelo uso de  peixes como o tambaqui. De que maneira esse peixe ajuda a  
combater a doença em humanos? 
A)  O peixe serve como o hospedeiro definitivo do verme da  esquistossomose, do gênero Schistosoma, no 

lugar do homem. 
B)  O tambaqui se alimenta da cercária, forma do parasita que  infecta ativamente o ser humano. 
C)  O miracídio, forma que infecta o caramujo (hospedeiro  intermediário), passa a infectar o peixe e nele não 

consegue  completar seu ciclo vital. 
D)  O caramujo (hospedeiro intermediário) é comido pelo peixe, e o  parasita não tem como completar seu 

ciclo de vida. 
E)  O peixe e o caramujo (hospedeiro intermediário) competem  pelos mesmos recursos naturais e o primeiro 

elimina o segundo  por competição. 
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4. (UFV-MG) Ao abrir o envelope com o resultado de seu exame parasitológico de fezes, Jequinha leu “Positivo 
para ovos de Ascaris lumbricoides”. Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias relacionadas abaixo 
não deve ter sido observada por Jequinha na sua vida diária. 
a)   Comer carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida. 
b)   Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. 
c)   Andar calçado para que a larva não penetre pelos pés. 
d)   Colocar telas nas janelas para impedir a entrada do mosquito Culex. 
e)   Não nadar em lagoas que tenham o caramujo Biomphalaria. 

 
5. UEL-PR - Estudando-se o ciclo de vida de um verme parasita do ser humano, obtiveram-se os seguintes dados: 

- os ovos do verme são eliminados com as fezes do hospedeiro; 
- os ovos eclodem sobre a terra úmida, liberando larvas que penetram ativamente na pele do ser humano; 
- as formas adultas desse verme vivem no intestino delgado do ser humano. 
Esses dados indicam tratar-se da espécie: 
a) Taenia saginata. 
b) Ascaris lumbricoides. 
c) Enterobius vermicularis. 
d) Schistosoma mansoni. 
e) Ancylostoma duodenalis. 

 
6. (UFV-MG) O principal papel dos coanócitos nos poríferos é: 

a) transportar substâncias para todo o animal. 
b) originar elementos reprodutivos. 
c) formar o esqueleto do animal. 
d) provocar a circulação da água no animal. 
e) dar origem a outros tipos de células. 

 
7. (UNIRIO) Qual das alternativas abaixo justifica a classificação das esponjas no sub-reino Parazoa? 

a) Ausência de epiderme. 
b) Ocorrência de fase larval. 
c) Inexistência de órgãos ou de tecidos bem definidos. 
d) Hábitat exclusivamente aquático. 
e) Reprodução unicamente assexuada. 
 

8. (FURG-JULHO/2008) Os cnidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito 
predador. O cnidócito é a principal estrutura que reúne os organismos neste filo, e é utilizada no ataque e na 
defesa. Marque a alternativa que melhor define este tipo de célula. 
a) Célula com um tipo de rede que permite a filtração de partículas presentes na água. 
b) Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas. 
c) Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento. 
d) Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protáctil. 
e) Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a sua captura. 
 

9.  (VUNESP-SP) Sobre os celenterados são feitas três afirmativas. Observe-as: 
I– A maioria dos cnidários têm hábitat aquático, sendo poucas as espécies de hábitat terrestre, as quais são 

representadas por pólipos. 
II– Os cnidários são urticantes e, para isso, dispõem de baterias de células especializadas chamadas 

coanócitos. 
III– Alguns cnidários se reproduzem por alternância de gerações, quando então os pólipos dão medusas e as 

medusas dão pólipos. 
Assinale: 
a) se apenas uma afirmativa estiver correta. 
b) se as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se as afirmativas I e III estiverem corretas. 
d) se as afirmativas II e III estiverem corretas. 
e) se as três afirmativas estiverem corretas.  
 
 
 



 
 
 
 

10. (MACK) As verminoses representam um grande problema de saúde, principalmente nos países 
subdesenvolvidos. A falta de redes de água e de esgoto, de campanhas de esclarecimento público, de higiene 
pessoal e de programas de combate aos transmissores leva ao aparecimento de milhares de novos casos na 
população brasileira. Entre as verminoses humanas causadas por nematoides, citam-se, corretamente, 
a) teníase, ascaridíase e ancilostomose. 
b) filariose, ancilostomose e ascaridíase. 
c) esquistossomose, ascaridíase e ancilostomose. 
d) esquistossomose, filariose e oxiurose. 
e) teníase, filariose e esquistossomose. 

 
 
 
 
 

 


