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• Ex.: Minhoca, Minhocuçu, 
Sanguessuga e os Poliquetos 

• Metameria (34, 200, 200 ou +)

• Simetria Bilateral

• Protostômios

• Celomados

• Triblásticos

• Terrestres, Marinhos ou Dulcícolas

• Epiderme fina, úmida (rica em 
glândulas) e vascularizada



• Cerdas ou não 

• Sistema Digestório completo 
(ventosas e tiflossole)

• Sistema Circulatório Fechado 
(hemoglobina, clorocruorina ou 
hemeritrina)

• Sistema Respiratório = Cutânea 

• Sistema Excretor = 1 par de nefrídeos
por segmento 





• Sistema Nervoso = Ganglionar Ventral

• Células táteis, quimiorreceptores, 
fotorreceptores 



→ CLASSIFICAÇÃO



- Poliquetos

--Nereis sp., Eunice sebastiani

--Muitas Cerdas

--Parapódios 

--Cabeça com Tentáculos 

--Maioria Dioicos

--Fecundação Externa e Cruzada

--Desenvolvimento Indireto = Trocófora











- Oligoquetos

--Pheretyma hawayana (Brasileira), 
Lumbricus terrestres (Européia) e 
Glossoscolex (Minhocuçu)

--Poucas Cerdas

--Não possuem Cabeça

--Clitelo

--Monoicos

--Fecundação Externa e Cruzada

--Desenvolvimento Direto









- Hirudíneos ou Aquetos

--Sanguessugas (Hirudo medicinalis = 
Européia; Semiscolex juvenilis = 
Brasileira)

--Não possuem Cerdas

--Não possuem Cabeça

--Ventosas

--Hirudina e Hementerina

--Monoicos

--Fecundação Interna e Cruzada

--Desenvolvimento Direto 





(FUVEST) Um determinado animal adulto é 
desprovido de crânio e apêndices articulares. 
Apresenta corpo alongado e cilíndrico. Esse 
animal pode pertencer ao grupo dos

a) Répteis ou Nematelmintos.

b) Platelmintos ou Anelídeos.

c) Moluscos ou Platelmintos.

d) Anelídeos ou Nematelmintos..

e) Anelídeos ou Artrópodes.



(UEFS) A sustentação do corpo é fundamental 
para que um animal possa interagir no seu 
habitat e atuar em seu nicho ecológico.
A minhoca é um organismo integrante do 
grupo dos anelídeos e apresenta sustentação 
corporal por intermédio de um esqueleto
A) calcário.
B) quitinoso.
C) ósseo.
D) hidrostático..
E) cartilaginoso.



(Imed) A alternativa que contempla a 
principal novidade evolutiva dos 
anelídeos em relação aos moluscos, 
platelmintos, nematelmintos e 
cnidários é:
A) Metameria..
B) Brânquias.
C) Gânglios nervosos.
D) Rádula.
E) Celoma.



(UFCG) O Filo Annelida é colocado numa posição mais 
primitiva em relação ao Filo Arthropoda, por possuir 
características evolutivas inferiores. Apesar disso, 
algumas características são comuns aos dois grupos, 
tais como:
A) são triblásticos, possuem simetria bilateral e um par 
de pernas por segmento.
B) têm o corpo segmentado, respiram exclusivamente 
por brânquias e possuem simetria bilateral.
C) têm o corpo coberto por quitina, desenvolvem-se 
por metamorfose e possuem circulação fechada.
D) são triblásticos, celomados e possuem simetria 
bilateral..
E) são hermafroditas, acelomados e diblásticos.



•Muito Obrigadoooooooooooo!!!

•Cuidem-seeeeeeeeeeee...

•Bjsssssssssssssssssssss..


