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EXERCÍCIOS DE MOLUSCOS 
 
Q.01- 

 
Níquel Náusea – Fernando Gonsales 
 
A “casa” que os animais representados na tirinha possuem é fabricada 
naturalmente 
 
A) pela rádula. 
B) pelo clitelo. 
C) pelo sifão. 
D) pelo manto. 
 
Q.02-O filo Mollusca é constituído por um grande número de espécies. 
Dentre seus representantes, podemos citar caracóis, ostras, mariscos, 
polvos e lulas. Embora possuam ampla diversidade morfológica, 
compartilham as seguintes características: 
 
A) simetria radial, protostômios, acelomados, diblásticos e sistema 

circulatório fechado. 
B) simetria bilateral, protostômios, celomados, triblásticos e 

excreção por metanefrídeos. 
C) simetria bilateral, deuterostômios, celomados e triblásticos e 

sistema nervoso ganglionar. 
D) simetria radial, deuterostômios, celomados, triblásticos e 

hermafroditas. 
E) simetria radial, protostômios, pseudocelomados, diblásticos e 

respiração pulmonar. 
 
Q.03-Muitos animais de corpo mole, não segmentado, têm estrutura 
rígida, como conchas, e possuem formas aquáticas e terrestres, com o 
corpo dividido em cabeça, massa visceral e pé musculoso. Esses 
animais pertencem ao grupo dos(as) 
 
A) anelídeos. 
B) poríferos. 
C) platelmintos. 
D) artrópodes. 
E) moluscos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-   
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Na tirinha, o processo mencionado pelo molusco está relacionado a um 
mecanismo de 
 
A) defesa. 
B) excreção. 
C) circulação. 
D) locomoção. 
E) reprodução. 
 
Q.05-O filo Mollusca é o segundo maior do reino animal em número de 
espécies. É correto afirmar que os moluscos da classe Gastropoda 
 
A) são exclusivamente marinhos. 
B) possuem conchas, mas não rádula. 
C) são exclusivamente terrestres. 
D) possuem pé desenvolvido e rádula. 
 
Q.06-Com base nas características dos moluscos, assinale com V 
(verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 
 
(   ) Os moluscos apresentam simetria radial. 
(   ) O corpo é constituído por cabeça, pé e massa visceral. 
(   ) Os bivalvos possuem sifões para a entrada e a saída de água. 
(   ) A composição da concha externa é calcária ou celulósica. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 
 
A) F – F – V – F. 
B) V – F – F – V. 
C) F – V – V – F. 
D) V – V – F – V. 
E) V – V – F – F. 
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Q.07-Analise a tira de quadrinhos abaixo. 
 
NÍQUEL NÁUSEA – FERNANDO GONSALES 

 
Folha de S.Paulo 
 
Embora hermafroditas, os caramujos normalmente têm fecundação 
cruzada, mecanismo que leva a descendência a apresentar Folha de 
S.Paulo 
 
A) aumento de variabilidade genética em relação à autofecundação e 

maior chance de adaptação das espécies ao ambiente. 
B) diminuição da variabilidade genética em relação à autofecundação 

e maior chance de adaptação das espécies ao ambiente. 
C) variabilidade genética semelhante à da autofecundação e as 

mesmas chances de adaptação das espécies ao ambiente. 
D) diminuição de variabilidade genética em relação à autofecundação 

e menor chance de adaptação das espécies ao ambiente. 
E) variabilidade genética semelhante à da autofecundação e menor 

chance de adaptação das espécies ao ambiente. 
 
Q.08-Os moluscos apresentam simetria bilateral, são triblásticos e 
possuem celoma. Esta última característica representa uma novidade 
evolutiva dos moluscos em relação aos 
 
A) cordados.  
B) anelídeos.  
C) crustáceos.  
D) equinodermos.  
E) nematelmintos.  
 

Q.09-À primeira vista, a ventosa de um polvo se assemelha à de uma 
flecha de brinquedo ou à que fixa um GPS no parabrisa. Na verdade, 
porém, é um órgão, notavelmente sofisticado, que pode não só 
prender objetos com diferentes intensidades, mas também manejá-los 
graças a grupos de músculos especializados. (VENTOSA sensacional..., 
2010. p. 66-67). 
 

A complexidade da percepção táctil e gustativa desse grupo de animais 
dar-se-á 
 

A) pelo sistema nervoso difuso, formado por células que se 
distribuem por toda epiderme, concentrando-se principalmente 
ao redor da boca. 

B) pelas células glandulares especializadas dispersas por todo o 
corpo, capazes de agir independentemente da ação do gânglio 
cerebral. 

C) pela ação de receptores que se organizam em órgãos quase 
primitivos, denominados ocelos, que informam ao sistema 
nervoso os estímulos presentes no ambiente. 

D) pela presença de cordões nervosos ligados a anéis de células 
nervosas, que se comunicam com a camada de células musculares 
presentes na epiderme. 

E) pela presença de diversos gânglios nervosos unidos e ligados a 
nervos que trazem informações dos órgãos dos sentidos e ditam 
ação à sua complexa musculatura. 

Q.10-Achatina fulica, caramujo originário da África e introduzido no 
Brasil, tornou-se uma praga em todas as regiões, podendo ser 
encontrado nos jardins, praças e principalmente em áreas rurais, onde 
provoca os maiores danos. Esse animal apresenta algumas 
características que permitem enquadrá-lo em um filo 
predominantemente marinho. As características desse animal, que 
foram usadas para enquadrá-lo em seu filo, estão referidas na 
alternativa 
 
A) presença de cabeça e pé, de massa visceral e de concha; 

respiração pulmonar. 
B) corpo segmentado; presença de concha; respiração por difusão. 
C) corpo achatado; digestão extracelular; respiração branquial. 
D) presença de cabeça, tórax e abdome e de concha; respiração 

branquial. 
E) presença de cabeça, tórax e massa visceral; respiração pulmonar; 

tubo digestório completo. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-B Q.-03-E  Q.04-A Q.05-D 
Q.06-C Q.07-A Q.08-E Q.09-E Q.10-A 
 

  
 
 


