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Filo Annelida 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 29 – Atividades 

 
01. As minhocas pertencem à Classe Oligochaeta e são representadas pelas espécies 'Pheretyma 

hawayana' (minhoca brasileira), 'Lumbricus terrestris' (minhoca europeia) e 'Eisenia phoetida' 
(minhoca vermelha da Califórnia). Todas as espécies participam ativamente na produção de húmus, 
o que contribui para o aumento da fertilidade do solo. Além disso, cavam inúmeras galerias 
subterrâneas que são responsáveis pela drenagem e aeração do solo. 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que as minhocas são organismos 
a) monoicos, isto é, cada indivíduo apresenta apenas um órgão sexual; triblásticos, isto é, possuem 

os três folhetos embrionários; protostômios, isto é, a cavidade anal é originada do blastóporo; 
armazenam o esperma recebido de outra minhoca no interior do clitelo.  

b) dioicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos como femininos; 
diblásticos, isto é, possuem apenas dois folhetos embrionários; deuterostômios, isto é, 
apresentam a cavidade oral originada do blastóporo; armazenam o esperma na cavidade 
celomática.  

c) dioicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos como femininos; 
diblásticos, isto é, possuem apenas um dos dois folhetos embrionários (ectoderma ou 
endoderma); deuterostômio, isto é, apresentam cavidade anal originada do blastóporo; 
armazenam o esperma recebido de outra minhoca em seus apêndices carnosos denominados de 
parapódios.  

d) monoicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos quanto femininos; 
triblásticos, isto é, possuem os três folhetos embrionários; protostômios, isto é, apresentam a 
cavidade oral originada do blastóporo; armazenam nas vesículas seminais o esperma recebido 
de outra minhoca.  

e) monoicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos quanto femininos; 
triblásticos, isto é, possuem apenas três folhetos embrionários; deuterostômios, isto é, 
apresentam a cavidade oral originada do blastóporo; liberam o esperma armazenado nas 
vesículas seminais quando o casulo contendo óvulos passa pelas aberturas dos receptáculos 
seminais.  

 
02. Estudo que contou com a participação de um pesquisador brasileiro revela que a presença das 

minhocas no solo aumenta a produtividade agrícola. O resultado mostra que a presença das 
minhocas aumentou a produtividade de grãos e a biomassa aérea de plantas, afirma George Brown, 
pesquisador em ecologia do solo da Embrapa Florestas (PR). “O resultado era esperado", afirma 
Brown. “Há centenas de anos as minhocas são consideradas aliadas do agricultor, ajudando no 
crescimento das plantas. Contudo, o que não sabíamos ainda era a dimensão do efeito positivo, nem 
como ele funcionava”. 

 

Leia as afirmativas a seguir: 
I. As minhocas vivem em galerias escavadas no solo e a sua atividade de escavação melhora a 

textura e a estrutura do solo tornando-o mais poroso e aerado. 
II. As minhocas se alimentam da matéria orgânica disponível no substrato, acelerando a sua 

decomposição e reincorporação ao solo. 
III. As minhocas são predadores que se alimentam de invertebrados do solo prejudiciais para as 

plantas, ajudando, assim, no controle de pragas de plantações. 
IV. Os excrementos das minhocas são ricos em nitrogênio, um dos nutrientes mais importantes para 

o crescimento das plantas. 
V. As fezes das minhocas, quando incorporadas ao substrato, formam o húmus, um excelente 

adubo natural. 
 

Assinale a alternativa com as afirmativas CORRETAS:  
a) Somente I, II, IV, V. 
b) Somente II, IV, V. 
c) Somente I, II, III, IV. 
d) Somente I, III, IV, V. 
e) Somente I, III, IV. 
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03. Com relação às características gerais e aspectos anatômicos e fisiológicos dos moluscos e anelídeos, 
assinale o que for correto. 
01. Entre os anelídeos, os oligoquetos possuem uma cabeça diferenciada, onde há vários apêndices 

sensoriais. Nisso se distinguem dos poliquetos, que não têm cabeça diferenciada.  
02. A excreção da minhoca e de outros anelídeos é executada pelos metanefrídios. Cada 

metanefrídio é um tubo fino e enovelado, com um funil ciliado em uma extremidade, o 
nefróstoma, o qual se abre na cavidade celomática. A outra extremidade do nefrídio, o 
nefridióporo, se abre na superfície do corpo do animal.  

04. O sistema nervoso de um anelídeo é constituído por um único cérebro central de onde emergem 
milhares de cordões nervosos ventrais. Esses cordões nervosos ventrais se ligam às dezenas de 
gânglios nervosos de cada metâmero.  

08. Os moluscos têm sistema digestório completo, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, 
intestino e ânus. Possuem também glândulas digestivas que lançam secreções digestivas dentro 
do estômago, onde tem início a digestão do alimento.  

16. Os moluscos não apresentam sistema circulatório, enquanto que os anelídeos apresentam. 
 
04. O filo Annelida está constituído por representantes cuja morfologia do corporal é alongada e formada 

por anéis (metâmeros). Diante dessas informações, julguem as alternativas abaixo em (V) 
verdadeiras ou (F) falsas. 
01. Os representantes desses animais podem ser encontrados tanto no ambiente aquático (doce e 

salgada) como terrestre. 
02. São representados pelas minhocas, sanguessugas e nereidas (poliquetas). 
04. Apresentam reprodução apenas assexuada. 
08. As minhocas são monoicas com fecundação interna. 

 
05. A minhoca é um anelídeo comum em vários ecossistemas. Apresenta um sistema digestório como o 

desenho abaixo ilustra. 

 
 

Sobre a digestão que ocorre nesses animais, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. O alimento ingerido fica armazenado em A, que é o estômago. 
02. A moela serve para triturar alimentos mais resistentes. 
04. Na moela o processo de digestão é mecânico. 
08. No intestino ocorre a digestão química. 
16. Em B, temos o ânus que elimina as fezes que acabam por fertilizar o solo. 
32. O sistema digestório desses animais é do tipo incompleto. 
64. A digestão é apenas intracelular. 

 
06. Um estudante coletou uma amostra de solo da horta do seu quintal. Ao analisar o material em 

microscópio ótico, ele observou vários animais alongados, sem pernas, com tamanho variando entre 
0,3 mm e 1 mm. Eles possuíam sistema digestório completo, eram cilíndricos e afilados nas 
extremidades, exibiam simetria bilateral e não apresentavam segmentação corporal. Em suas 
anotações, o estudante concluiu que se tratavam de anelídeos oligoquetas. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa CORRETA: 
a) a conclusão do estudante é inválida, pois anelídeos oligoquetas não apresentam simetria 

bilateral. 
b) a conclusão do estudante é inválida, pois anelídeos oligoquetas são encontrados apenas na água 

do mar. 
c) a conclusão do estudante é inválida, pois anelídeos oligoquetas apresentam o corpo segmentado. 
d) a conclusão do estudante é inválida, pois anelídeos oligoquetas têm sistema digestivo 

incompleto. 
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07. 

 
 

Na realidade, as minhocas, embora hermafroditas, apresentam fecundação cruzada, o que 
a) representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois garante maior variabilidade 

genética, possibilitando maior chance de adaptação da população ao ambiente. 
b) representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de não garantir 

variabilidade genética, possibilita grande chance de adaptação da população ao ambiente. 
c) representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de garantir maior 

variabilidade genética, não aumenta a chance de adaptação da população ao ambiente. 
d) representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois não garante variabilidade 

genética, o que leva a uma menor chance de adaptação da população ao ambiente. 
e) não representa vantagem nem desvantagem em relação à autofecundação, uma vez que os dois 

processos garantem o mesmo grau de variabilidade genética e de adaptação da população ao 
ambiente. 


