
 

 

TM 09 - 7º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 
Biologia 01. (7º ano) 
 
01. O esquema abaixo indica o ciclo de vida de um verme muito comum no Brasil e no mundo. 
 

 
Disponível em: <www.exercicios.brasilescola.uol.com.br>. 

 
A partir do esquema observado, IDENTIFIQUE que verme possui esse ciclo de vida, indicando sua 
transmissão, e métodos de prevenção. 

 
02. Observe a charge: 

 
O garoto tenta impedir a mãe de lavar a roupa naquele local após ver a placa sobre a esquistossomose, 
porque ela poderia: 
a) entrar em contato com o caramujo, o agente etiológico da doença citada. 
b) ser picada pelo mosquito transmissor da doença, já que ele se reproduz naquele ambiente. 
c) ingerir aquela água acidentalmente, contaminando-se com os ovos do verme causador da doença. 
d) ter a pele penetrada pela fase larval do verme, que passou inicialmente pelo caramujo, o hospedeiro 

invertebrado. 
e) contaminar a água com a sujeira da roupa, o que contribui para a proliferação do causador da doença. 
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03. Leia a tirinha abaixo e marque a alternativa que explica a relação do caramujo com a esquistossomose: 
 

 

 
http://www. bichinhosdejardim.com 

 
a) O caramujo é o hospedeiro intermediário dessa doença. A cercária entra na concha desse caramujo e 

se reproduz assexuadamente originando novas larvas, os miracídios, que saem do caramujo e nadam 
livremente até encontrarem a pele do homem; 

b) O caramujo é o hospedeiro intermediário dessa doença. O miracídio entra na concha desse caramujo e 
se reproduz assexuadamente originando novas larvas, as cercárias, que saem do caramujo e nadam 
livremente até encontrarem a pele do homem; 

c) O caramujo é o hospedeiro do verme que dele sai e nada livremente até encontrar a pele do homem; 
d) O caramujo abriga a forma adulta do verme. A pessoa, ao se alimentar desse caramujo, acaba 

adquirindo a esquistossomose. 
e) Os vermes adultos vivem no caramujo, que é o hospedeiro definitivo.  

 
04. O Ascaris lumbricoides é um verme causador da ascaridíase, uma verminose muito comum em países 

subdesenvolvidos. Quando adultos esses vermes se instalam no intestino, onde se reproduzem. Assinale a 
alternativa correta: 
a) Uma vez instalados, esses vermes provocam, com seus dentes, lesões na parede do intestino, 

causando disenterias. 
b) Essa verminose é contraída quando as larvas penetram pela pele. 
c) No intestino, os vermes competem com o hospedeiro pelo alimento digerido, provocando quadros de 

desnutrição. 
d) As larvas desses vermes podem se instalar no cérebro, condição conhecida como cisticercose cerebral. 
e) Esses vermes são hermafroditas e podem se reproduzir por autofecundação ou por fecundação 

cruzada. 
 



Exercícios Complementares 
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05. Abaixo está a imagem do Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato que representa a real situação 
do trabalhador campestre. Jeca era um caipira de aparência desleixada, com a barba pouco densa, 
calcanhares sempre desnudos, portanto rachados, pois ele detestava calçar sapatos. Miserável, detinha 
somente algumas plantações apenas para sua sobrevivência. Perto de sua habitação havia um pequeno 
riacho, no qual ele podia pescar. Sem cultura, ele não cultivava de forma alguma os necessários hábitos de 
higiene. Jeca Tatu é magro, vive cansado e desanimado (sendo taxado de preguiçoso) e tem a pele 
amarelada. 

 
 

Jeca é afetado por uma enfermidade, recorrente no Brasil, denominada: 
a) ancilostomose. 
b) ascaridíase. 
c) dengue 
d) filariose. 
e) oxiurose. 

 
Biologia 02 
 
01. A imagem abaixo, apresenta um tipo de alga microscópica cujo nome científico é Euglena viridis. A Euglena 

é uma alga clorofilada que apresenta uma estrutura sensível à luz, responsável por direcionar a alga para 
locais bem iluminados. 

 

 
https://www. uniprot.org 

 
Quando há ausência de luz essa alga 
a) morre, pois não há como realizar fotossíntese. 
b) se enterra no leito do rio e fica em um processo de baixo metabolismo. 
c) se alimenta de matéria orgânica presente na água, assumindo uma nutrição heterotrófica. 
d) fica aderida a um animal retirando dele nutrientes necessários à sua vida, assumindo uma posição de 

parasita 
e) fica aderida a um animal se alimentando dos restos desperdiçados, assumindo uma posição de 

comensal. 
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02. A imagem abaixo apresenta a Euglena viridis. 
 

 
https://www. mozaweb.com 

 
Essa alga consegue se locomover até locais bem iluminados, para realizar fotossíntese, devido a presença 
de uma estrutura sensível à luz. Porém na ausência de luminosidade essa alga 
a) morre, pois não consegue produzir seu alimento 
b) utiliza substâncias inorgânicas para gerar a energia necessária para a fotossíntese 
c) hiberna, para esperar a presença de luz 
d) realiza a nutrição heterotrófica, pois se alimenta de matéria orgânica dissolvida na água 
e) se associa a outros seres e deles retira alimento. 

 
03. A maré vermelha (imagem abaixo) é um fenômeno natural vinculado ao aumento da taxa de reprodução 

de um tipo de alga que se encontra no reino Protoctista. 
 

 
 

Sobre esse fenômeno, assinale a opção que apresenta o tipo de alga vinculada a ele. 
a) Algas vermelhas 
b) Algas pardas 
c) Dinoflagelados 
d) Euglenófitas 
e) Algas verdes 

 



Exercícios Complementares 
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04. Os protozoários são organismos unicelulares e eucariotas. Estão classificados de acordo com a presença, ou 
não, de suas organelas locomotoras. Observe a imagem abaixo. 

 

 
https://www.djalmasantos.wordpress.com 

 
Dentre as opções indique a que relaciona corretamente os protozoários representados e sua classificação. 
a) 1 - Rizópode; 2 - Flagelado; 3 - Ciliado; 4 - Flagelado 
b) 1 - Rizópode; 2 - Flagelado; 3 - Ciliado; 4 - Rizópode 
c) 1 - Rizópode; 2 - Ciliado; 3 - Ciliado; 4 - Rizópode 
d) 1 - Rizópode; 2 - Esporozoário; 3 - Ciliado; 4 - Rizópode  
e) 1 - Rizópode; 2 - Flagelado; 3 - Esporozoário; 4 - Rizópode 

 
05. 

 
 

O cartum acima refere-se aos protozoários, seres __________ que servem como bons indicadores da 
qualidade do meio ambiente. Os protozoários são, em sua maioria, seres ___________ de vida livre e 
__________. 
a) unicelulares – autotróficos – terrestre 
b) unicelulares – heterotróficos – aquática 
c) unicelulares – autotróficos – aquática 
d) multicelulares – heterotróficos – aquática 
e) multicelulares – autotróficos – terrestre 

 
 


