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Filo Arthropoda 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN  

 
Semana 31 – Atividades 

 
01 – Analise o cladograma que relaciona os principais grupos de artrópodes. 

 

 
 

a) Todos os animais representados realizam a muda ou ecdise. Em que consiste a muda e qual a 
importância desse fenômeno para esses animais? 

b) Aponte qual o principal hormônio envolvido na muda ou ecdise. 
 
02. Evidências fósseis apontam para a provável origem dos insetos no período Devoniano, há 

aproximadamente 400 milhões de anos, quando divergiram dos crustáceos. A partir daí, os insetos 
se desenvolveram a ponto de se tornarem o maior grupo de animais do planeta, com mais de 1 
milhão de espécies conhecidas. Podem atuar como pragas urbanas e agrícolas, vetores de doenças, 
bem como na produção de mel e seda, além de polinizarem inúmeras plantas. Parte significativa do 
sucesso adaptativo desses animais está relacionada à sua reprodução. 
 

Considerando que os insetos têm sexos separados, têm fecundação interna e são ovíparos, descreva 
os diferentes tipos de desenvolvimento desses animais e apresente um exemplo de inseto para cada 
tipo de desenvolvimento.  

 
03. Considere anelídeos, artrópodes e cordados quanto à embriogênese e à metameria (divisão do corpo 

em uma série de segmentos que se repetem – os metâmeros). No desenvolvimento do tubo 
digestório, a abertura originada pelo blastóporo é caraterística que permite classificar anelídeos, 
artrópodes e cordados em um mesmo grupo? Justifique sua resposta. 

 
04. Os animais ilustrados abaixo, embora sejam todos artrópodes, pertencem a duas classes distintas de 

animais. 
 

Observe as ilustrações e responda ao que se pede. 
 

 
 

a) A que classes os animais ilustrados pertencem? 
b) Cite duas características da morfologia externa que podem ser utilizadas para diferenciar as 

referidas classes. 
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05. Um dos grupos mais numerosos de artrópodes, os insetos, passou a ocupar o ambiente terrestre. 
Algumas estruturas foram relevantes para que os insetos conquistassem a terra firme e ocupassem 
vários espaços do planeta, passando a ter importância ecológica e influência na economia.  
a) Indique duas características que possibilitaram a conquista do meio terrestre e explique por que 

elas foram importantes.  
b) De que forma os insetos exercem influência ecológica e econômica? 

 
06. Um besouro havia caído em uma piscina e, embora a maior parte de seu corpo estivesse acima do 

nível da água, a cabeça do inseto estava totalmente submersa. Pedrinho, que observava a cena, 
retirou o animal da piscina depois de mais de trinta minutos nessa situação. O besouro continuava 
vivo e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Pedrinho quis repetir a cena consigo mesmo, 
mas não conseguiu manter a cabeça submersa por mais de dois minutos sem respirar. 
 

Considerando as características do sistema respiratório dos insetos e as características do sistema 
respiratório dos mamíferos, explique por que o besouro conseguiu ficar tanto tempo com a cabeça 
submersa e explique por que Pedrinho não o conseguiu.  

 
07. As figuras abaixo mostram o crescimento corporal de dois grupos de invertebrados até atingirem a 

fase adulta. 

   
 

   
 
Identifique um grupo de invertebrados que pode ter o crescimento corporal como o representado na 
figura A e outro como o representado na figura B. Justifique.  


