
 

 

TM 09 - 7º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 
Biologia 01 
Gabarito 
 
01. Resposta: Tênia 
02. Resposta: D 

Gabarito Comentado: 
A esquistossomose é uma infecção causada por um verme platelminto parasita da classe Trematoda. Os 
ovos eliminados pela urina e fezes dos homens contaminados evoluem para larvas na água, estas se 
alojam e desenvolvem em caramujos. Estes últimos liberam a larva adulta, que ao permanecer na água 
contaminam o homem 

03. Resposta: B 
Gabarito Comentado: 
O caramujo do gênero planorbídeo abriga a forma larval do verme, que dentro dele se transforma em outra 
larva. Ela penetra a pele do homem que entra em contato com essa água. 

04. Resposta: C 
Gabarito Comentado: 
Ascaris lumbricoides não penetra pela pele, contrai-se ascaridíase ao ingerir água ou alimento 
contaminados com ovos do verme. Ascaris não provoca lesões na parede do intestino e é unissexuado. O 
verme causador da cisticercose é a Tenia. 

05. Resposta: A 
Gabarito Comentado: 
A ancilostomose ou amarelão é uma infecção intestinal causada por vermes nematódeos. Essa doença é 
transmitida através da penetração ativa de pequenas larvas infectantes na pele de um indivíduo em 
contato com ambientes propensos, principalmente o solo, contendo fezes contaminadas por ovos que 
eclodem e desenvolvem as larvas - Essa doença pode ser controlada, mediante as seguintes medidas 
profiláticas: utilização de calçados - sapato ou sandália -, evitando o contato direto com o solo 
contaminado; fornecimento de infraestrutura básica para a população, proporcionando saneamento básico 
e condições adequadas de higienização 

 
Biologia 02 
Gabarito 
 
01. Resposta: C 

Gabarito Comentado: 
As Euglenófitas, como a Euglena viridis, são algas que podem realizar nutrição heterotrófica, quando não 
houver luz. 

02. Resposta: D 
Gabarito Comentado: 
A Euglena pode realizar a nutrição heterotrófica quando não há luz para a fotossíntese. 

03. Resposta: C 
Gabarito Comentado: 
LETRA C. 
A maré vermelha ocorre quando algas do tipo dinoflagelados se reproduzem de maneira excessiva 
produzindo substâncias tóxicas que podem afetar a vida marinha. 

04. Resposta: A 
Gabarito Comentado: 
1 - Rizópode, pois sua locomoção se dá por meio de pseudópodes 
2 e 4  - Flagelados, pois sua locomoção se dá por meio de flagelos 
3 - Ciliado, pois sua locomoção se dá por meio de cílios 

05. Resposta: B 
Gabarito Comentado: 
Os protozoários são microrganismos unicelulares, eucariontes, heterotróficos, de vida livre aquática e bons 
indicadores da qualidade do meio ambiente.   

 


