
ATIVIDADE AVALIATIVA 

 
1. Observe a imagem a seguir: 

 

 
 
 

Os platelmintos foram os primeiros animais a apresentarem uma característica que veio a se repetir em muitas 
espécies subsequentes. Marque a alternativa que diz qual é essa característica e que a explique corretamente. 
 
a) Simetria bilateral – o animal pode ser dividido em um plano e resulta em duas metades iguais. 
b) Simetria radial – o animal pode ser dividido em vários planos e resulta em duas metades iguais. 
c) Simetria bilateral – o animal pode ser dividido em vários planos e resulta em partes simétricas. 
d) Assimetria – as divisões do animal não resultam em partes iguais em nenhum plano. 
e) Simetria trilateral – o animal pode ser dividido em um plano e resulta em três partes iguais. 
 

2. 2.As tênias são platelmintos que, geralmente, vivem sozinhos no intestino delgado do ser humano, sendo, por essa 
razão, também chamados de solitárias. O Schistosoma mansoni – o esquistossomo – é um platelminto  que 
costumam parasitar o interior dos vasos sanguíneos do fígado e do intestino delgado do ser humano. Quais 
semelhanças existem entre os ciclos de vida da tênia e do esquistossomo? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ _  
 

3. 3. Uma pessoa foi ao hospital por estar sentindo dores intensas de cabeça, tendo convulsões e desmaios. Após 
vários exames, o neurologista detectou uma neurocisticercose , isto é, a presença de cisticercos de Taeniasolium no 
tecido nervoso. Como o paciente pode ter contraído essa doença? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

4.Os nematódeos são vermes cilíndricos, com grande variedade de espécies, e conhecidos por serem recicladores da 

matéria orgânica devido ao fato de serem: 

a) parasitas do homem e de animais, provocando doenças letais. 

b) decompositores da matéria orgânica junto com os fungos e as bactérias. 
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c) autotróficos e disputarem nutrientes do solo com os vegetais. 

d) parasitas exclusivos de fungos e plantas, causando a morte desses organismos. 

e) de vida livre, predadores vorazes de larvas que vivem no solo e na água. 

 
5. Uma família foi passar férias na zona rural de uma cidade. Após retornarem das férias, a mãe observou que o filho 
de 3 anos estava reclamando de coceira na região anal. O médico diagnosticou como sendo uma infestação por 
oxiúros.  Assinale a alternativa que mostra a possível forma de contaminação e uma prevenção para a doença. 
 

a) A contaminação ocorre por ingestão de ovos em alimentos contaminados e, portanto, deve-se lavar bem as mãos 

e os alimentos antes de ingeri-los. 

b) A contaminação ocorre pela penetração do verme através da pele e, para evitar a doença, deve-se andar sempre 

calçado. 

c) A contaminação ocorre pela picada do mosquito culex e, para evitar a doença, deve-se exterminar o criadouro de 

mosquitos. 

d) A contaminação ocorre por ingestão de ovos e a melhor forma de prevenção é andar calçado. 

e) A contaminação ocorre através da pele e, para evitar a doença, deve-se ter hábitos de higiene. 

 
6. As minhocas são anelídeos muito importantes para o meio ambiente, contribuindo de várias formas essenciais 
para manter o solo nutrido e facilitar o desenvolvimento dos vegetais lá presentes, além de vários outros benefícios. 
Sobre a atuação das minhocas, marque a alternativa incorreta. 
 

a) São animais considerados decompositores. 

b) São utilizadas em minhocários, também chamados de composteiras, para se alimentar de restos de alimentos e 

produzir húmus. 

c) São utilizadas como iscas para peixe na pesca. 

d)Formam túneis no solo, deixando-o mais arejado e facilitando a circulação de água e ar. 

e)Movimentam os nutrientes do solo. 

 

7. Observe o esquema de um caracol: 

 
 
Que partes do corpo do molusco acima são indicadas pelas letras A, B e C respectivamente? 
 
A)cabeça,péemassavisceral 
B)pé,massa visceral e cabeça 
C) cabeça, massa visceral e pé 
D) massa visceral, cabeça e pé 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-4eSXGGsq4KQ/U9o-lByvmWI/AAAAAAAAAuY/iyCANAEpzqE/s1600/yuio.png


8. Relacione a primeira coluna (que contém exemplares dos moluscos) com a segunda coluna (que apresenta o grupo 
ao qual pertencem).  
 
1 - Lesma  
2 - Ostra 
3 - Caracol                               
4 - Lula     
5 - Náutilo 
A - Gastrópodo 
B - Cefalópodo 
C - Bivalvo 
 
A associação correta é:  
A) 1A - 2C - 3A - 4B - 5B  
B) 1A - 2A - 3B - 4C - 5C  
C) 1B - 2C - 3B - 4A – 5A 
D) 1C - 2B - 3C - 4A – 5A 
 
 

9. Leia o poema: 

Um pequenino grão de areia 

que era um pobre sonhador 

olhando o céu viu uma estrela 

e imaginou coisas de amor 

[...] o que há de verdade 

é que depois, muito depois 

apareceu a estrela-do-mar [...] 

(Herivelto Martins) 

 

Em comparação com os artrópodes, qual das características a seguir é exclusiva do grupo das das estrelas-do-mar? 

 

a) Sistema digestório completo 

b) Sistema circulatório presente 

c) Sistema nervoso presente 

d) Sistema de sustentação: endoesqueleto 

e)   Simetria bilateral 

      10. Por que é tão difícil pegar uma mosca?  

Tente pegar uma mosca. Em pouco tempo, você se dará conta de que ela é mais rápida que você. Muito mais rápida. 
Mas como, afinal, essas minúsculas criaturas escapam tão facilmente de nós? 
Essa pergunta chegou a uma revista nacional famosa especializada em Ciências. Imagine que você quem responderá 
a dúvida desse leitor. 
Avaliando as características do corpo da mosca, qual poderia ser o motivo da dificuldade na captura desse inseto? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

BOA PROVA!!! 


