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Biologia 1. 
 

01. O personagem Bob Esponja, do desenho animado, representa um animal do Filo Porífera conhecido 
popularmente como esponja. Para tornar esse desenho mais divertido e atraente, Stephen colocou nessa 
esponja várias características humanas, tais como boca, pernas, braços, olhos e dentes, que não condizem 
com a realidade desse animal na natureza. Se o Bob Esponja não andasse, falasse, dançasse ou comesse, 
seria, com certeza, muito sem graça. Sendo assim, muitos conceitos biológicos estão distorcidos nesse 
desenho animado. As esponjas verdadeiras são animais porosos, aquáticos, fixos, isolados ou coloniais e 
possuem diversas formas, cores e tamanhos. A água penetra no corpo dos poríferos através de inúmeros 
poros, sendo esta a característica a que se refere o nome desses animais. 
Comparando as esponjas verdadeiras com o personagem Bob Esponja, pode-se afirmar que:  
a) ambos possuem corpo quadrado, maciço e resistente.    
b) ambos possuem sistema sensorial desenvolvido, a fim de reagir aos estímulos do meio ambiente.    
c) ambos possuem estruturas locomotoras, que permitem a movimentação para a obtenção de alimento.    
d) as esponjas verdadeiras, ao contrário do Bob Esponja, não possuem boca, pois são animais filtradores.    
e) as esponjas verdadeiras, ao contrário do Bob Esponja, podem viver fora da água.    

 
02. O filo Annelida pode ser dividido em três grupos principais, levando em consideração principalmente a 

quantidade de cerdas em seu corpo. Baseando-se nessa informação e em seus conhecimentos a respeito 
do grupo, marque a alternativa que melhor caracteriza os hirudíneos. 
a) Os hirudíneos são animais que possuem poucas cerdas e grande quantidade de parapódios. 
b) Os hirudíneos são animais que possuem grande quantidade de cerdas e ventosas. 
c) Os hirudíneos são anelídeos que não apresentam cerdas e possuem uma ventosa ao redor da boca. 
d) Os hirudíneos são anelídeos que apresentam poucas cerdas e uma ventosa ao redor da boca. 
e) Os hirudíneos são animais que apresentam parapódios, de onde partem muitas cerdas. 

 
03. Analise as proposições em relação a um grupo animal cujo personagem de desenho animado, Bob Esponja, 

é representante típico. 
I. Os seus representantes são exclusivamente aquáticos.  
II. Crescem aderidos a substratos e praticamente não se movimentam.  
III. Possuem células especializadas chamadas de coanócitos que estão relacionadas com a alimentação 

destes animais.  
IV. Apresentam reprodução assexuada e também sexuada.  
V. A estrutura corporal básica é do tipo asconoide, siconoide ou leuconoide.  
 

Assinale a alternativa adequada:  
a) Somente uma afirmativa é verdadeira.    
b) Somente duas afirmativas são verdadeiras.    
c) Somente três afirmativas são verdadeiras.    
d) Somente quatro afirmativas são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.     

 
04. Assinale a opção em que todas as características descritas pertencem aos Cnidários.   

a) São animais que não possuem tecidos definidos, nem órgãos e sistemas. Apresentam orifícios em todo 
o corpo, pelos quais a água penetra. O interior do corpo forma uma cavidade chamada de átrio, que é 
revestida por células denominadas coanócitos. São exclusivamente aquáticos.     

b) Apresentam o corpo achatado dorsoventralmente. Possuem um tubo digestório incompleto, com 
apenas uma abertura: a boca, por onde ingerem os alimentos e eliminam as fezes. Alguns vivem 
adaptados à vida parasitária e não apresentam o tubo digestório.     

c) Corpo com uma abertura única: a boca, que fica em contato com uma cavidade gastrovascular. 
Apresenta, dentre as células epidérmicas, células especializadas com uma cápsula, o nematocisto, que 
contém liquido urticante e auxilia na obtenção de alimentos.     

d) São animais de corpo mole; dividido em cabeça, massa visceral e pé; geralmente protegido por uma 
concha calcária. A massa visceral é recoberta pelo manto, onde existem glândulas que fabricam a 
concha calcária.     

e) São animais de corpo longo e cilíndrico, afilado nas extremidades. Possuem tubo digestório completo, 
com boca e ânus. Muitas espécies são de vida livre, vivendo em ambientes aquáticos ou terrestres, e 
muitas são de vida parasitária.    
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05. Um biólogo coletou exemplares de uma espécie animal desconhecida, os quais foram criados em 
laboratório e analisados quanto a diversas características. Concluiu que se tratava de representantes do filo 
Annelida, pois eram animais: 
a) Diblásticos, celomados, segmentados e de simetria radial; 
b) Triblásticos, celomados, não segmentados e de simetria bilateral; 
c) Triblásticos, acelomados, segmentados e de simetria bilateral; 
d) Diblástios, celomados, segmentados e de simetria bilateral; 
e) Triblásticos, celomados, segmentados e de simetria bilateral. 


