
 

 

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

Biologia 1 - Gabarito 
 
01. b 

a) Errada, gafanhotos e libélulas são animais hemimetábolos. 
b) Certa, a borboleta é um animal que apresenta desenvolvimento direto, e as baratas são insetos 

hemimetábolos. 
c) Errada, pois as mariposas e as abelhas são insetos hemimetábolos. 
d) Errada, os percevejos são insetos hemimetábolos, enquanto que os mosquitos possuem metamorfose 

completa. 
e) Errada, pois tanto os besouros quanto as moscas apresentam metamorfose completa. 

 
02. b 

Os anelídeos e os artrópodes apresentam em comum o fato de possuírem cordão nervoso na posição 
ventral e apresentarem corpo segmentado (metameria). 

 
03. d 

a) Errada, pois o cupim pertence à classe Insecta, ordem Isoptera. 
b) Errada, pois o percevejo pertence à classe Insecta, ordem Hemiptera e subordem Heteroptera. 
c) Errada, pois a pulga pertence à classe Insecta, ordem Siphonaptera. 
d) Certa, pois o carrapato pertence à classe Arachnida. 
e) Errada, pois a barata pertence à classe Insecta, ordem Dictyoptera. 

 
04. e 

a) Errada, a leishmaniose é transmitida pela picada dos mosquitos fêmea da família dos flebotomíneos, 
conhecidos como mosquito-palha. 

b) Errada, a úlcera de Bauru e a leishmaniose tegumentar americana são a mesma doença, transmitida 
pela picada dos mosquitos fêmea da família dos flebotomíneos, conhecidos como mosquito-palha. 

c) Errada, a doença do sono é transmitida pela mosca-tsé-tsé, mas é provocada pelo Trypanossoma 
brucei. 

d) Errada, a doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, mas é provocada pelo Trypanossoma cruzi. 
e) Certa, a úlcera de Bauru, também chamada de leishmaniose tegumentar americana, é transmitida pela 

picada dos mosquitos fêmea da família dos flebotomíneos, conhecidos como mosquito-palha, e é 
provocada pelo protozoário Leishmania brasiliensis. 

 
05. e 

Todas as alternativas estão erradas, com exceção da letra e, pois na lista constam apenas 4 classes, são 
elas: 
 
Classe Arachinda: aranhas, carrapatos e escorpiões; 
Classe Insecta: baratas e borboletas; 
Classe Crustacea: camarões; 
Classe Chilopoda: lacraias. 

 
 
 
 


