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E-mail para onde deve ser enviado 
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SOMENTE NESTE EMAIL! 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

Em caso de envio de foto, pela impossibilidade de envio 
em Word, as questões NÃO podem estar rasuradas. 

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 
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1. (PISM)- A figura abaixo é uma representação das principais características corporais encontradas no Filo 
Mollusca. Os números I, II e III representam algumas classes de moluscos.  

 
 
 a) Denomine uma classe da figura acima que inclui moluscos com rádula e outra sem rádula. 
 
 
 
 b) Como os moluscos sem rádula se alimentam?  
 
 
 
 c) Cite um exemplo que demonstra a importância ecológica dos bivalves.  
 

 

2. (UFPR)- Os insetos apresentam três tipos de desenvolvimento pós-embrionário: ametábolo, hemimetábolo 
e holometábolo. Com base nas figuras a seguir, identifique e caracterize os três tipos. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Trabalho Avaliativo - Biologia - Professor(a): Jacqueline 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 3 

3. (UFPE)- Na figura a seguir, é ilustrada a organização geral de um molusco gastrópode, em que se observa 
um corpo constituído por cabeça, massa visceral (onde se concentram os órgãos) e pé. Com relação ao filo 
Mollusca, é correto afirmar que: 

 
 

 a) não apresenta sistema digestório completo, de forma que a digestão é processada através de uma bolsa 
enzimática. 

 b) apresenta respiração exclusivamente branquial. 
 c) lesmas, ostras, mexilhões, lulas e polvos são moluscos. 
 d) a excreção é feita através dos túbulos de Malpighi e de glândulas localizadas na base dos pés. 
 e) o sistema nervoso consiste de um anel situado em torno da boca. 

  
4. (UNESP)- Observe os quadrinhos: 

  
 Sobre o contido nos quadrinhos, os alunos em uma aula de biologia afirmaram que: 
  I. O besouro, assim como a borboleta, apresenta uma fase larval no início de seu desenvolvimento. 
 II. As lagartas são genética e evolutivamente mais aparentadas às minhocas que aos besouros. 
 III. Ao contrário dos besouros, que possuem sistema circulatório fechado, com hemoglobina, as borboletas 

e as minhocas possuem sistema circulatório aberto, sem hemoglobina. 
  É correto apenas o que se afirma em 

  a) I.  b) III.   c) I e II.  d) I e III.  e) II e III. 

  
5 - (ESS) - Assinale a opção que associa corretamente as Classes do Filo Arthropoda apresentadas na coluna 

adiante, em algarismos arábicos, com as características morfológicas apresentadas a seguir, em 
algarismos romanos: 

 1 - Insetos       I. corpo dividido em cabeça, tórax e abdome, hexápodes. 
 2 - Crustáceos      II. corpo dividido em cabeça e tronco: um par de patas por segmento do corpo. 
 3 - Aracnídeos      III. corpo dividido em cefalotórax e abdome: aparelho bucal mandibulado. 
 4 – Quilópodes     IV. corpo dividido em cefalotórax e abdome: quelicerados. 
 5 – Diplópodes     V. corpo dividido em cabeça e tronco: dois pares de patas por segmento do corpo. 
 

a.  I - 2; II - 5; III - 1; IV - 3; V - 4. 
b.  I - 3; II - 2; III - 4; IV - 1; V - 5. 
c.  I - 1; II - 5; III - 3; IV - 2; V - 4. 
d.  I - 2; II - 4; III - 1; IV - 5; V - 3. 
e.  I - 1; II - 4; III - 2; IV - 3; V - 5. 

  

https://exerciciosweb.com.br/fisiologia/fisiologia-do-sistema-digestorio-exercicios/
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6. (CESCEM ) - Os equinodermas estão relacionados com os cordados porque:  
a) são protostômios; 
b) são deuterostômios;  
c) apresentam exoesqueleto calcário; 
d) surgiram aproximadamente na mesma época;  
e) apresentam epiderme pluriestratificada. 

 
7. (UFCG)- O Filo Annelida é colocado numa posição mais primitiva em relação ao Filo Arthropoda, por 

possuir características evolutivas inferiores. Apesar disso, algumas características são comuns aos dois 
grupos, tais como:  
A) são triblásticos, celomados e possuem simetria bilateral. 
B) têm o corpo segmentado, respiram exclusivamente por brânquias e possuem simetria bilateral.  
C) têm o corpo coberto por quitina, desenvolvem-se por metamorfose e possuem circulação fechada.  
D) são triblásticos, possuem simetria bilateral e um par de pernas por segmento.  
E) são hermafroditas, acelomados e diblásticos. 

 
8. (Unespar)-Até 2030, Brasil quer controlar cinco espécies de animais invasores à nossa fauna, que 

ameaçam o equilíbrio nacional. São elas: coral-sol, javali, mexilhão dourado, sagui e caramujo gigante 
africano. Trazido ao Brasil nos anos 80 para a comercialização de escargot, o caramujo-gigante africano 
tornou-se uma das principais pragas do país. 

 Adaptado de: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ ultimas-noticias/redacao/2018/09/06/brasil-identifica-5- 
especies-exoticas-invasoras-e-prepara-combate-ate-2030.htm, Acessado em 06/09/2018. 

 Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
a.  Estes animais são classificados como espécies invasoras e isso se deve ao fato de serem pragas 

obrigatórias nos ambientes de origem, alta taxa de reprodução e, portanto, terem a capacidade de 
dominar quaisquer ambientes; 

b. Os moluscos invasores da nossa fauna são animais que apresentam corpo alongado e cilíndrico, 
formado por segmentos ou anéis dispostos em sequência; 

c. A concha do caramujo-gigante africano é um exoesqueleto completo; 
d.  Os animais citados no texto pertencem aos filos Cnidaria, Chordata, Mollusca, Chordata e Mollusca, 

respectivamente; 
e. O  coral-sol pertence ao filo Echinodermata. 

 9. (UFRN)- A atividade das minhocas favorece a agricultura, pois reduz a compactação e facilita a aeração do 
solo. Entretanto, em função das características climáticas do semiárido nordestino, o uso de minhocas na 
lavoura não é recomendado devido à baixa sobrevivência desses animais na região. Isso ocorre porque há 
A) aumento da absorção de gás carbônico, aumentando o metabolismo. 
B)  aumento da desidratação, prejudicando a respiração. 
C) redução da concentração do sangue, diminuindo a difusão de oxigênio. 
D) redução da difusão de oxigênio, aumentando a de gás carbônico. 

  
10. (PUC - PR) - Com o nome lanterna-de-aristóteles conhece-se o órgão e o animal que aparece: 

a) no olho de certos peixes que habitam o fundo dos oceanos; 
b) no sistema digestivo dos equinodermatas, mais propriamente no ouriço-do-mar; 
c) no sistema sensorial dos rotíferos; 
d) nas antenas dos aracnídeos; 
e) no sistema ovopositor de certos crustáceos. 

 


