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Filo Arthropoda 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 31 – Gabarito 

 
01 a) A muda (ou ecdise) consiste na troca do exoesqueleto dos artrópodes, permitindo o seu 

crescimento. 
b) Ecdisônio ou Ecdisona: estimula as células epiteliais a iniciarem o processo de ecdise. 

 
02. Ametábolo: desenvolvimento direto, sem metamorfose. Do ovo emerge um jovem semelhante ao 

adulto. Exemplo: Traça-dos-livros.  
 

Hemimetábolo: desenvolvimento indireto, com metamorfose gradual ou incompleta. Do ovo emerge 
uma forma conhecida como ninfa, semelhante ao adulto, mas sem asas desenvolvidas. Exemplo: 
Gafanhoto.  
 

Holometábolo: desenvolvimento indireto, com metamorfose completa. Do ovo emerge uma lagarta 
(larva), bem diferente do adulto. Essa larva se alimenta ativamente para entrar no estágio de pupa, 
que é quando se dá a metamorfose. A pupa se transforma no adulto, completamente formado. 
Exemplo: Borboletas.  

 
03. Não, porque em anelídeos e artrópodes o blastóporo origina a boca (protostômios), enquanto que 

nos cordados o blastóporo origina o ânus e a boca forma-se posteriormente (deuterostômios). 
 
04. a) Aracnídeos (Quelicerados) e Insetos (Hexapoda) 

b) Insecta: corpo com cabeça, tórax e abdômen; um par de antenas; três pares de patas torácicas 
nos adultos; presença de asas (na grande maioria dos grupos); olhos compostos. 
Aracnídeos: corpo com cefalotórax e abdômen; ausência de antenas; quatro pares de patas 
cefalotorácicas nos adultos; olhos simples. 

 
05. a) Abaixo temos cinco características, entre as quais o aluno pode escolher duas: 

1. um exoesqueleto quitinoso, impermeabilizante, que favorece a economia de água; 
2. presença de asas na maioria dos grupos, que permitiram a ocupação de vários espaços do 

planeta; 
3. sistema respiratório traqueal adaptado às trocas gasosas em meio aéreo; 
4. ovos protegidos contra a desidratação por uma casca impermeabilizante. 
5. excreção de ácido úrico (economia de água), 

b) Muitos insetos são polinizadores (relação de mutualismo); alguns fabricam produtos de 
importância econômica, como seda e mel. Nas cadeias alimentares, podem ocupar os papéis de 
presas, de predadores e de parasitas (cochonilhas e pulgões). Uma grande variedade de insetos 
preda ou parasita vegetais cultivados, causando prejuízos por reduzir a produção de alimento. 
Outros atacam grãos, objetos de madeira, etc. (cupins, brocas e carunchos). Também podem 
ser transmissores de doenças, como a doença de Chagas, dengue e malária. 

 
06. O sistema respiratório dos insetos é do tipo traqueal, com aberturas denominadas espiráculos, 

dispostos ao longo do corpo do animal por onde penetra o ar. Os gases movimentam-se ao longo 
das traqueias, que se ramificam e entram em contato direto com as células que utilizam o O2 para a 
respiração. Os humanos apresentam respiração pulmonar e o ar penetra pelas narinas, localizadas 
na região cefálica. O ar circula pelos tubos respiratórios até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a 
hematose. Como o ar penetra pela cabeça, o homem não consegue ficar longo tempo com a cabeça 
mergulhada em água. 

 
07. Figura A: qualquer grupo de artrópode (inseto, aracnídeo, crustáceo); figura B: qualquer outro 

invertebrado (poríferos, platelminto, etc), pois os artrópodes possuem exoesqueleto rígido, e o 
crescimento só ocorre durante o processo de muda. 

 


