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BIOLOGIA - Professora: Jacqueline 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Biologia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

U.T. 01 SISTEMÁTICA E A BIODIVERSIDADE 

U.T. 02 ZOOLOGIA I: Filos PORIFERA, CNIDARIA, 
PLATYHELMINTHES e NEMATODA 

Data que foi postado o trabalho 24/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

31/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

profjacquelinearaujobio@gmail.com 

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 

mailto:profjacquelinearaujobio@gmail.com
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1. (Unicamp-2000) As fases iniciais do desenvolvimento embrionário do anfioxo estão representadas nas 
figuras abaixo: 

 
 
 a) Identifique essas fases. 
 

 b) Descreva as diferenças de cada uma delas em relação à fase anterior. 

 

2. (Unicamp-SP) No início do século, o Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato, representava o 
brasileiro de zona rural, descalço, mal vestido e espoliado por vermes intestinais. Jeca se mostrava magro, 
pálido e preguiçoso, características decorrentes de parasitose. Sobre o personagem, Monteiro Lobato dizia: 
"Ele não é assim, ele está assim" e ainda: " Examinando-lhe o sangue assombra a pobreza em hemoglobina." 
 a) Que vermes intestinais eram responsáveis pelo estado do Jeca? 
 
 
 

b) Tendo em vista que essa parasitose ainda hoje acomete milhões de brasileiros, o que as pessoas 
devem fazer para não adquiri-la? Por quê 

 
 

3. (ENEM)) A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco grandes linhas evolutivas 
utilizando, como critérios de classificação, a organização celular e o modo de nutrição. Woese e seus 
colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, 
estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera 
não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. 

 
 A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em  
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 A) aspectos ecológicos   D) relações filogenéticas 
 B) características morfológicas    E) tipos de células 
 C) propriedades fisiológicas  
  

4. (Enem) O cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de 
vertebrados. 

 Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos protegidos por casca rígida (pergaminácea ou calcárea) 
possibilitou a conquista do ambiente terrestre. 

 
 O surgimento da característica mencionada está representado, no cladograma, pelo número 
 A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.   E) 5. 
 
5. (UFRGS) Leia a tira a seguir, que ilustra os dilemas alimentares na vida de uma esponja. O desejo da 
esponja, expresso no último quadro, não pode se realizar. Na evolução dos metazoários, a aquisição 
fundamental que possibilitou a digestão de macromoléculas, a qual não está presente na esponja, é:  

 a) a cavidade digestiva. 
  b) o celoma.  
 c) o blastóporo.  
 d) a diferenciação celular . 
 e) a digestão intracelular. 

 

 

 

6. (UFPR) Relacione as colunas e assinale a alternativa correta: 

 (1) Coanócitos   (     ) Cavidade central das esponjas. 
 (2) Células nervosas   (     ) Células de defesa dos celenterados. 
 (3) Átrio    (     ) Mesogléia, abaixo da epiderme. 
 (4) Mesênquima   (     ) Digestão intracelular dos poríferos. 
 (5) Cnidoblastos   (     ) Camada média da estrutura dos poríferos. 
 

a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4. 
b) 3 – 5 – 2 – 1 – 4. 
c) 5 – 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 
e) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 
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7. (FMJ) Considerando o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, representado na figura, e conhecimentos 
sobre o assunto, é correto afirmar que o helminto 

 A) libera proglotes, que podem ser ingeridas com a 
água ou verduras. 

 B) é hermafrodita e produz ovos por autofecundação 
no intestino delgado do hospedeiro. 

 C)  migra pelo fígado, coração e alvéolos do 
hospedeiro, desenvolvendo- se nas diferentes 
fases larvais. 

 D) se reproduz preferencialmente nos pulmões e as 
larvas são liberadas pelas vias aéreas do 
hospedeiro. 

 E) se aloja preferencialmente no estômago do 
hospedeiro, local rico em nutrientes provenientes 
da digestão. 

  

8.  (UNIVAG) 

 
 A charge ilustra a fase crônica de uma verminose muito comum no Brasil. Sobre essa doença é correto 

afirmar que: 
 A) liberadas do hospedeiro intermediário, as larvas penetram pela pele e chegam aos vasos sanguíneos, 

instalando-se nas veias do intestino e fígado. 
 B) o inseto que atua como hospedeiro intermediário é do gênero Culex, hematófago, com hábito noturno 

de alimentação. 
 C) o nematoide causador se instala nos vasos linfáticos dos órgãos internos dos hospedeiros, causando 

inchaço. 
 D) os ovos, presentes nos alimentos contaminados, são ingeridos e deles eclodem larvas que se instalam 

nos rins do hospedeiro. 
 E) o ciclo de vida do parasita inicia-se no solo e atinge a maturidade sexual no intestino do hospedeiro 

intermediário. 
  

9. (Mackenzie) A elefantíase é uma verminose provocada por um nematódeo, e seu principal sintoma é o 
inchaço de pés e pernas. Esse inchaço é provocado: 

 a)  Pelo acúmulo de vermes nos capilares sanguíneos, dificultando o retorno do sangue. 
 b)  Pelo entupimento de vasos sanguíneos, causado pela coagulação do sangue na tentativa de expulsar 

os vermes. 
 c)  Pelo aumento no número de vermes nas células musculares das regiões infectadas. 
 d)  Pelo acúmulo de vermes nos vasos linfáticos, impedindo a reabsorção de linfa, que se acumula nos 

espaços intercelulares. 
    e) Pela reação do sistema imunológico à presença dos vermes. 
 
 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   5 5 

10. (UNICENTRO) A ilustração abaixo, reproduz esquematicamente o ciclo de vida da Taenia solium. Com 
base na ilustração e na compreensão dos eventos que ocorrem em cada etapa do ciclo, a única 
informação sem suporte científico é a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a) A Taenia solium é considerada um animal monoico e digenético pertencente ao filo Platyhelminthes. 
b) Quando o ovo da tênia é ingerido pelo porco, sua casca se rompe e libera uma larva, a oncosfera, que 

perfura a parede intestinal. 
c) Cada proglótide de uma tênia é dotada de um sistema reprodutor completo. 
d) No intestino do hospedeiro definitivo, o ovo se expande, formando um pequeno escólex que  se fixa à 

mucosa intestinal, dando origem a uma tênia. 
e)  A teníase é adquirida pela ingestão de carne mal cozida contendo larvas cercárias. 

 


