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Biologia 1 
 

01. Os moluscos formam, depois dos artrópodes, o segundo maior filo dos metazoários em números de 
espécies. São características que ocorrem em todos os representantes dos moluscos:  
a) sistema nervoso dorsal e cabeça diferenciada.    
b) rádula e massa visceral.    
c) sistema circulatório aberto e manto.    
d) simetria bilateral e mesoderme na fase embrionária.    
e) sistema digestório completo e brânquias.    

 
02. Um garoto montou dois ecossistemas em recipientes fechados, ambos com terra úmida e um pequeno pé 

de alface. Em um deles foram colocadas também algumas lesmas e no outro, algumas minhocas. Os 
recipientes foram mantidos em ambientes com temperatura, umidade e luminosidade adequadas à sua 
manutenção. Depois de algumas semanas, verificou-se que o pé de alface  
a) foi beneficiado no ecossistema com lesmas e prejudicado no ecossistema com minhocas.     
b) foi beneficiado pelos animais nos dois ecossistemas.     
c) foi prejudicado pelos animais nos dois ecossistemas.     
d) foi beneficiado no ecossistema com minhocas e prejudicado no ecossistema com lesmas.     
e) não foi impactado pela presença dos animais em nenhum dos ecossistemas.     

 
03. “Dentro do estudo dos invertebrados, o filo Arthropoda merece atenção especial por possuir o maior 

número de espécies do reino animal, agrupando mais de 800 mil exemplares, habitantes das mais diversas 
regiões do globo terrestre.” Artrópodes. Por Mariana Araguaia.  Disponível no endereço: 
brasilescola.uol.com.br/biologia/artropodes2.htm 

 
Cite e discorra sobre o principal fator que permitiu com que o Filo Arthropoda se tornasse o mais 
diversificado do planeta. 

 
04. Julgue as afirmativas abaixo com (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 

(   ) O corpo metamerizado dos artrópodes indica parentesco evolutivo deste grupo com os anelídeos. 
(   ) Todo inseto é artrópode.  
(   ) Aranhas são insetos pertencentes ao Subfilo Chelicerata.  
(   ) Ecdise, ou muda, é um termo relacionado ao crescimento dos artrópodes.  
(   ) Caranguejos, siris e lagostas possuem um par de antenas. 

 
05. Por que os equinodermos receberam este nome? 
 


