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Filo Mollusca 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. A respeito dos moluscos, é correto afirmar que: 

a) são de simetria bilateral, celomados e não-segmentados.  
b) são encontrados, unicamente, no ambiente marinho.   
c) todos apresentam sistema circulatório aberto.   
d) a maioria é hermafrodita (monoicos).   
e) têm excreção por protonefrídeos.  

 
02. No último verão, o aparecimento do dragão-azul (Glaucus sp.) no litoral gaúcho impressionou, e até 

assustou, alguns veranistas. Embora o animal não produza toxinas, ele se alimenta de pequenos 
cnidários flutuantes (Velella velella e Porpita porpita) sem ser afetado por suas estruturas urticantes, 
que ficam armazenadas em seu corpo. Entretanto, o dragão-azul não oferece sérios riscos de 
acidentes com humanos. Este animal é um molusco pequeno, com dimensões de 3 a 4 cm de 
comprimento, pertencente ao grupo das lesmas-do-mar (nudibrânquios). 

 

 
 
Sobre os moluscos, considere as proposições a seguir. 
I. Os moluscos possuem sistema excretor formado por metanefrídeos. 
II. O sistema respiratório dos moluscos pode ser pulmonar, cutâneo ou branquial. 
III. Os moluscos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. 
 
Sobre as proposições acima, é correto afirmar que 
a) apenas I está correta.  
b) apenas II está correta.   
c) apenas I e II estão corretas.  
d) apenas I e III estão corretas.  
e) I, II e III estão corretas.   

 
03. Com base nas características dos moluscos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 

abaixo. 
(   ) Os moluscos apresentam simetria radial. 
(   ) O corpo é constituído por cabeça, pé e massa visceral. 
(   ) Os bivalves possuem sifões para a entrada e a saída de água. 
(   ) A composição da camada externa da concha é calcária ou celulósica. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) F – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – V. 
e) V – V – F – F. 
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04. Diversos grupos taxonômicos são utilizados em cultivos marinhos para fins comerciais. Com relação 
aos moluscos, considere as seguintes afirmativas: 
1. O consumo de mexilhões pode ser prejudicado pela retenção de microrganismos patogênicos ao 

homem, uma vez que esses animais são filtradores naturais da água do mar. 
2. Os polvos são cefalópodes que devem ter a concha retirada antes de serem consumidos. 
3. Há espécies de ostras cultivadas especialmente para a obtenção de pérolas, e não para consumo 

como alimento. 
4. Os cromatóforos do manto das lulas causam danos à saúde humana quando ingeridos. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

 
05. Cinco classes do filo Mollusca apresentam organismos com as seguintes características:  

1. Vivem enterrados na areia ou no lodo, têm um pé afilado e a concha se assemelha a uma 
pequena presa de elefante.  

2. São exclusivamente marinhos, a concha é dividida em oito placas e o pé é achatado.  
3. Muitas espécies vivem aderidas a rochas e outros substratos, enquanto outras escavam túneis 

em madeira e provocam estragos no casco de embarcações.  
4. São os mais diversos dentre os moluscos, vivem nos ambientes marinho, água doce e terrestre, 

havendo espécies com e sem concha.  
5. São animais marinhos e alguns têm concha espiralada; muitos têm células que permitem mudar 

rapidamente de cor.  
 
De acordo com as características enumeradas, assinale a alternativa CORRETA que indica, 
respectivamente, os nomes das classes:  
a) Polyplacophora, Scaphopoda, Bivalvia, Gastropoda e Cephalopoda.  
b) Scaphopoda, Polyplacophora, Bivalvia, Cephalopoda e Gastropoda.  
c) Bivalvia, Cephalopoda, Gastropoda, Polyplacophora e Scaphopoda.  
d) Scaphopoda, Polyplacophora, Bivalvia, Gastropoda e Cephalopoda. 

 
06. Os moluscos formam, depois dos artrópodes, o segundo maior filo dos metazoários em números de 

espécies. São características que ocorrem em todos os representantes dos moluscos: 
a) Sistema nervoso dorsal e cabeça diferenciada. 
b) Rádula e massa visceral. 
c) Sistema circulatório aberto e manto. 
d) Simetria bilateral e mesoderme na fase embrionária. 
e) Sistema digestório completo e brânquias. 

 
07. A pérola é uma estrutura de origem orgânica, que se forma quando um sedimento ou um 

microrganismo penetra entre o manto e a concha do molusco, causando uma irritação nessa região. 
Como proteção, o animal forma uma estrutura chamada bolsa perolífera que envolverá totalmente a 
partícula invasora e fará a deposição de nácar, substância que se cristaliza formando várias camadas 
sobre o corpo estranho, constituindo a pérola. O molusco produtor de pérolas pertence à classe dos 
a) gastrópodes. 
b) cefalópodes. 
c) poliplacóforos. 
d) bivalves. 
e) escafópodes. 


