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NEMATELMINTOS 

 
Questão 01 

Os ancilostomídeos são nematódeos de ampla 
distribuição geográfica, parasitam milhões de pessoas 
e causam milhares de mortes anualmente. O 
Ancylostoma duodenale é um importante agente 
etiológico da ancilostomíase humana. Em relação ao 
A. duodenale, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para 
as alternativas. 

 
a) O A. duodenale não necessita de hospedeiro 

intermediário. 
b) O A. duodenale possui um estágio de vida livre 

que se desenvolve no meio exterior. 
c) As formas larvais infectantes do A. duodenale 

podem penetrar no hospedeiro humano tanto por 
via oral como por via transcutânea. 

d) As larvas de A. duodenale são eliminadas para o 
meio exterior através das fezes. 

Questão 02 
As verminoses formam um grupo de doenças 
causadas por vermes parasitas que se instalam no 
organismo. São causadas especialmente pela falta de 
saneamento básico e hábitos de higiene. Os vermes 
geralmente se alojam nos intestinos, mas podem 
abrigar-se também em órgãos, como o fígado, 
pulmões e cérebro. [...] 
Algumas das verminoses mais comuns são a 
ancilostomose, uma infecção intestinal causada por 
nematódeos e a teníase, provocada pela presença da 
forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata 
no intestino delgado do homem. 

Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/ 
57-perguntas-e-respostas/34424-conheca-as-

principais-verminoses- 
que-atingem-o-ser-humano. Acesso em: 17 jul. 2017. 

Adaptado. 
Os vermes citados no texto têm em comum a presença 
de 
a) cavidade geral do corpo, durante o 

desenvolvimento embrionário, totalmente 
revestidos pelo mesoderma. 

b) três folhetos embrionários, ectoderma, 
mesoderma e endoderma que surgem no 
processo de gastrulação. 

c) tubo digestório incompleto, com a cavidade 
digestória possuindo uma única abertura. 

d) sistema circulatório aberto com a hemolinfa 
circulando dentro e fora de vasos sanguíneos. 

e) túbulos de Malpighi que excretam cristais sólidos 
de ácido úrico, substância praticamente insolúvel 
em água. 

Questão 03 
Analise o cladograma abaixo. 

 

 
 

Com base no cladograma, é correto afirmar que o 
_________ corresponde à presença de _________. 

 
a) ponto 1 – células nervosas 
b) ponto 2 – pseudoceloma 
c) ponto 3 – simetria bilateral 
d) ponto 4 – exoesqueleto 

e) ponto 5 – tubo digestório completo 
 

Questão 04 
Assinale a alternativa correta, quanto aos poríferos, 
cnidários, platelmintos e nematelmintos. 

 
a) As esponjas pertencem ao filo dos poríferos. 

Possuem constante movimentação através de 
cílios e apresentam digestão exclusivamente 
extracelular. 

b) As águas vivas e as anêmonas pertencem ao filo 
dos cnidários. Apresentam digestão intracelular 
(células digestivas) da gastroderme e extracelular 
no tubo digestório incompleto, pois não têm ânus. 

c) Os Ascaris lumbricoides são vermes que 
pertencem ao filo dos platelmintos. Possuem 
corpos achatados com simetria bilateral e sua 
digestão é incompleta, pois não têm ânus. 

d) A Taenia saginata é um verme pertencente ao filo 
dos nematelmintos, pois seu corpo é achatado 
com simetria bilateral. Sua digestão é completa, 
pois tem ânus. 

e) Os corais pertencem ao filo dos poríferos. 
Possuem corpos com esqueleto calcário e sua 
digestão é completa, pois têm ânus. 

 
Questão 05 

O Enterobius vermicularis, popularmente chamado de 
oxiúros, é muito comum em nosso meio e atinge 
principalmente a faixa etária de 5 a 15 anos, apesar de 
ser encontrado em adultos também. Considerando a 
enterobiose, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para 
as alternativas. 
a) Somente a espécie humana alberga o Enterobius 

vermicularis. 
b) Os ovos são ingeridos pelo hospedeiro, as larvas 

eclodem no intestino delgado e o parasito realiza 
ciclo de Loss antes de alcançar seu habitat. 

c) Sacudir a roupa de cama usada pelo hospedeiro 
e lavá-la em água fervente é uma forma de 
profilaxia da enterobiose. 

d) Quando os ovos presentes na poeira ou alimentos 
atinge o mesmo hospedeiro que os eliminou, a 
transmissão é chamada de autoinfeção externa. 

 
Questão 06 

JECA TATU 
Jeca Tatu era caboclo que vivia no campo, na maior 

pobreza. Sua rotina baseava-se em ficar o dia inteiro 
sem fazer tarefa alguma. As pessoas tinham uma 
péssima imagem do Jeca, bêbado e preguiçoso.  

Um dia, um médico passou em frente à casa e 
espantou-se com tanta miséria. Percebendo que o 
caboclo estava amarelado e muito magro, resolveu 
examiná-lo. Jeca disse a ele que sentia muito cansaço 
e dores pelo corpo. O médico constatou que se tratava 
de uma doença chamada ancilostomose, o amarelão. 
Receitou-lhe, então, remédios e um par de botas.  
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Meses depois do tratamento, Jeca já era outra 
pessoa. A moleza tinha desaparecido e ele passava o 
dia inteiro trabalhando. Arrumava a casa, plantava, 
pescava, carregava madeira, cuidava do gado. Não 
exagerava mais na bebida. Ninguém mais o 
reconhecia, trabalhava tanto que até preocupava as 
pessoas. Ele, a mulher e os filhos andavam agora 
calçados.  

LOBATO, M. Jeca Tatu. Disponível em: 
http://www2.ibb.unesp.br/departamentos/educacao/tra

balhos/obichoquemedeu/ 
ancilostomose_jeca_tatu.htm> Acesso: 09 de maio 

2017. (Adaptado). 
De acordo com o texto, Jeca Tatu estava doente, com 
ancilostomose, que é uma doença causada por  
a) uma bactéria e a contaminação ocorre por meio 

da ingestão de alimentos contaminados.  
b) um protozoário e a contaminação ocorre por meio 

do contato direto com solo contaminado.  
c) um verme e a contaminação ocorre por meio do 

contato direto com solo contaminado.  
d) um vírus e a contaminação ocorre por meio da 

ingestão de água e alimentos contaminados.  
e) um verme e a contaminação ocorre por meio da 

ingestão de água e alimentos contaminados. 
 

Questão 07 
Ascaridíase é uma doença muito comum causada pelo 
parasita Ascaris lumbricoides, popularmente 
conhecida como lombriga. Podemos nos contaminar 
com este verme através 

 
a) da ingestão de água e alimentos contaminados 

com ovos do verme. 
b) de longas caminhadas na areia com os pés 

descalços. 
c) da ingestão de carne de porco ou de boi crua ou 

mal cozida. 
d) da picada de alguns mosquitos, como o Aedes 

aegypti. 
e) de banhos de rio em locais infestados por 

caramujos. 
 

 
GABARITO  

Questão 01)    
Gab: VVVF 
As larvas de A. duodenale são eliminadas para o meio 
exterior através dos ovos. 
 
Questão 02)    
Gab: B, os platelmintos e os nematelmintos são vermes 

triblástcos com 3 folhetos embrionários. 
 
Questão 03)    
Gab: E, os nematelmintos são os primeiros a presentar 

um sistema digestório completo 
 
Questão 04)    
Gab: B, os cnidários são os primeiros a paresentar um 

sistema digestório, a cavidade gastrovascular é 
revestida pela gastro derme e a digestão será extra 
e intar celular. 

 

Questão 05)    
Gab: VFFF 
O homem aparentemente é o único hospedeiro do 

Enterobius vermiculares. 
Questão 06)    
Gab: C, causado pelo Ancylostoma duadenale ou pelo 

Necator americanus, a transmissão do amarelão 
ocorre pela penetração ativa da larva do verme que 
esta no solo. 

Questão 07)    
Gab: A, trata-se da forma de transmissão da ascaridíase 
 


