
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 17 
Atividades relacionadas ao envio do dia 03/06/2020 para divulgação dia 8/06/2020 

Biologia 1  
 
01. (Fuvest-SP) Metamorfose é a transformação do estágio jovem para o adulto. Alguns insetos têm 

metamorfose completa (holometábolos), em outros a metamorfose é incompleta (hemimetábolos). Quais 
insetos exemplificam o primeiro e o segundo tipo de metamorfose, respectivamente? 
a) Gafanhoto e libélula. 
b) Borboleta e barata. 
c) Mariposa e abelha. 
d) Percevejo e mosquito. 
e) Besouro e mosca. 

 
02. (UEL-2004) Anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas comuns, o que 

reforça a hipótese de parentesco evolutivo entre esses grupos de invertebrados. Assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, duas dessas características comuns: 
a)  Cordão nervoso dorsal e respiração cutânea. 
b)  Cordão nervoso ventral e corpo segmentado. 
c)  Vaso sanguíneo dorsal e respiração traqueal. 
d)  Vaso sanguíneo ventral e corpo segmentado. 
e)  Cordão nervoso ventral e vaso sanguíneo ventral. 

 
03. (PUCRS-2005) O canal de televisão fechada "National Geographic Channel" divulgou um documentário 

que trata de artrópodes, indicando que o grupo dos insetos era o mais desprestigiado do reino animal, por 
apresentar espécies que causam repugna ao homem. Dos exemplares relacionados abaixo, o único a NÃO 
ser apresentado no documentário, por tratar-se de um aracnídeo, ao invés de um inseto, é: 
a)  o cupim. 
b)  o percevejo. 
c)  a pulga. 
d)  o carrapato. 
e)  a barata. 

 
04. (Unesp) Uma determinada moléstia que pode causar lesões nas mucosas, pele e cartilagens é transmitida 

por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. Os nomes da doença, do artrópode transmissor 
e do agente causador são, respectivamente: 
a) leishmaniose, mosquito anófeles e Leishmania brasiliensis. 
b) úlcera de Bauru, mosquito cúlex e Plasmodium vivax. 
c) doença do sono, mosca-tsé-tsé e Trypanossoma cruzi. 
d) doença de Chagas, barbeiro e Trypanossoma gambiensis. 
e) úlcera de Bauru, mosquito flebótomo e Leishmania brasiliensis. 

 
05. Em uma aula de Biologia, o professor entregou aos alunos alguns animais artrópodes para que fossem 

agrupados de acordo com as suas respectivas classes taxonômicas. Os animais entregues pelo professor 
foram: aranha, barata, camarão, borboleta, carrapato, escorpião e lacraia. Veja quantas classes estão 
presentes nessa lista e marque a alternativa correta: 
a) 7 
b) 3 
c) 6 
d) 2 
e) 4 

 
 


