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PLATELMINTOS 
 
Q.01 - A estrutura a seguir é típica de um grupo de animais 
invertebrados e apresenta um conjunto de cílios que se movem 
promovendo o fluxo de fluido intersticial que é direcionado para uma 
rede de túbulos. 

 
(https://biology-forums.com. Adaptado.) 

 
Essa estrutura tem por função realizar 
A) a excreção em platelmintos. 
B) o fluxo de líquidos em equinodermos. 
C) a digestão em poríferos. 
D) a troca de gases em artrópodes. 
E) a circulação da hemolinfa em artrópodes. 
 
Q.02 - Os platelmintos são animais acelomados, conhecidos como 
vermes chatos, reunindo as planárias e as solitárias. Apesar de sua 
constituição relativamente simples, os platelmintos apresentam 
algumas das mais importantes novidades da evolução dos animais, as 
quais não estavam presentes nos animais mais primitivos, como os 
cnidários. 
 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta essas 
novidades evolutivas dos platelmintos. 
A) Simetria bilateral, tendência à cefalização, surgimento do celoma. 
B) Simetria bilateral, sistema de protonefrídios, surgimento do 

celoma. 
C) Simetria birradial, sistema de protonefrídios, tendência à 

cefalização. 
D) Simetria birradial, sistema de protonefrídios, surgimento do 

celoma. 
E) Simetria bilateral, sistema de protonefrídios, surgimento da 

mesoderme. 
 
Q.03 - Em relação aos tipos de reprodução apresentados em I e II, é 
CORRETO afirmar: 
 

 
 
A) Em II, está demonstrado um exemplo típico de cissiparidade muito 

comum na reprodução das esponjas. 
B) Em I, e também em II, a transferência de material genético se dá 

por conjugação, garantindo-se, assim, a perpetuação das espécies. 
C) A gemiparidade está claramente demonstrada em I. 
D) A capacidade de regeneração das espécies que se reproduzem 

conforme demonstrado em I é alta. 
 
 
 
 

Q.04 - Ao realizar um exame foi verificado que um indivíduo apresenta 
dois diferentes parasitas em seu trato digestório. Após análise, 
constatou-se que se trata de uma Taenia solium (Filo Platyhelminthes) 
e um Ascaris lumbricoides (Filo Nematoda). 
 
É correto afirmar que o primeiro e o segundo parasitas apresentam, 
respectivamente, as seguintes características: 
A) animal de corpo achatado, triblástico, acelomado,simetria bilateral 

e presença de protonefrídios; animal de corpo fino e tubular, 
triblástico, pseudoacelomado,simetria radial e presença de renetes.  

B) animal de corpo achatado, triblástico, pseudoacelomado,simetria 
bilateral e presença de renetes; animal de corpo fino e tubular, 
triblástico, acelomado,simetria bilateral e presença de 
protonefrídios.  

C) animal de corpo fino e tubular, triblástico, acelomado,simetria 
bilateral e presença de protonefrídios; animal de corpo achatado, 
triblástico, pseudoacelomado,simetria bilateral e presença de 
renetes.  

D) animal de corpo achatado, triblástico, acelomado,simetria radial e 
presença de protonefrídios; animal de corpo fino e tubular, 
triblástico, pseudoacelomado,simetria bilateral e presença de 
renetes.  

E) animal de corpo achatado, triblástico, acelomado,simetria bilateral 
e presença de protonefrídios; animal de corpo fino e tubular, 
triblástico, pseudoacelomado, simetria bilateral e presença de 
renetes.  

 
RESPOSTAS 

 
Q.01 A 
Solenócito, célula-flama ou célula-chama é um tipo de célula excretora 
terminal, oca, contendo um grupo de cílios que batem (como uma 
chama). Estas células captam excretas do espaço intracelular e as 
lançam em canais excretores, que por sua vez se abrem em poros 
excretores dorsais. Há também as que possuem apenas um flagelo: os 
chamados solenócitos. 
 
Q.02 E 
Protonefrídios são as células flama. 
 
Q.03 D 
A planária é um ser com elevada capacidade de regeneração. Se 
partirmos/fragmentarmos uma planária em vários bocados, cada um 
desses bocados é capaz de regenerar o animal inteiro, 
independentemente do tamanho ou forma desse mesmo fragmento. 
Isto é, se cortarmos uma planária ao meio, obtêm-se duas, caso seja 
dividido em três, resultam três planárias e assim sucessivamente. Este 
tipo de divisão ocorre devido á reprodução assexuada que se traduz 
numa regeneração de pequenos fragmentos do animal, que é 
designada por fragmentação. 
 
Q.04 E 
Nematelmintos: animal de corpo fino e tubular, triblástico, 
pseudoacelomado, simetria bilateral e presença de renete(sistema 
excretor). 


