
 

 

Tarefa 10 professor Hélcio 
Biologia 1. 

 
01. A figura abaixo representa o ciclo de vida de um determinado verme. 
 

 
 

Uma das principais medidas de controle da doença provocada pelo verme em foco é  
a) vacinar a população afetada da área ribeirinha.    
b) impedir a construção de casas de barro ou pau a pique.    
c) destruir criadouros das fases intermediárias dos barbeiros.    
d) evitar contato com águas possivelmente infestadas pela larva.    

  
02. A tênia ou solitária é um verme chato causador de uma doença humana conhecida como teníase. No ciclo 

normal da doença, uma pessoa adquire o verme através da ingestão de carne mal cozida. O verme se 
desenvolve no sistema digestório do ser humano, que é o hospedeiro definitivo do verme, se reproduz e 
elimina ovos que saem com as fezes. Um ambiente contaminado com fezes de uma pessoa doente pode 
transmitir ovos para um animal, que é o hospedeiro intermediário da doença. Em um ciclo anormal da 
doença, uma pessoa pode se contaminar com os ovos que estão no ambiente, sem que eles passem pelo 
hospedeiro intermediário. 
Esse ciclo anormal desenvolve uma doença chamada de cisticercose. Assinale a alternativa que contenha 
o nome do verme causador da cisticercose e seu hospedeiro intermediário.  
a) Taenia solium; porco.    
b) Taenia saginata; porco.    
c) Taenia solium; boi.    
d) Taenia saginata; boi.    
e) Taenia solium; galinha.    

  
03. Com relação aos vários grupos de invertebrados, é correto afirmar que os  

a) platelmintos e nematelmintos possuem representantes de vida livre.    
b) espongiários são móveis e sobrevivem em água salgada e doce.    
c) moluscos, artrópodes e equinodermos possuem esqueleto externo.    
d) anelídeos e platelmintos são os únicos que têm o corpo segmentado.    
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04. A tênia apresenta seu corpo dividido em partes. Qual o nome dado para a cabeça e para os anéis que 
formam o corpo deste verme achatado?  

 
05. Qual o nome da larva do esquistossomo que se desenvolveu a partir do ovo?  
 
06. Como é a reprodução nos 

a) Platelmintos? 
b) Asquelmintos?  

  
07. Cite duas características que surgem nos representantes do Filo Platelmintes (planária, schistosoma e 

tênias) que os colocam como seres mais evoluídos do que os Celenterados (águas-vivas, corais).  
  
08. Quais são as características gerais dos platelmintos?  
  
09. Cite um exemplo de cada uma das classes do Filo Platielmintes apresentadas a seguir: 

a) Turbelários: 
b) Tremátodes:  
c) Céstodas:  

  
10. Como é denominada a larva da tênia?  


