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EXERCÍCIOS DE ANELÍDEOS 
 
Questão 01)    
A sustentação do corpo é fundamental para que um animal possa 
interagir no seu hábitat 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. 
 
Questão 02)    
Estudo que contou com a participação de um pesquisador brasileiro 
revela que a presença das minhocas no solo aumenta a produtividade 
agrícola. O resultado mostra que a presença das minhocas aumentou a 
produtividade de grãos e a biomassa aérea de plantas, afirma George 
Brown, pesquisador em ecologia do solo da Embrapa Florestas (PR). “O 
resultado era esperado", afirma Brown. "Há centenas de anos as 
minhocas são consideradas aliadas do agricultor, ajudando no 
crescimento das plantas. Contudo, o que não sabíamos ainda era a 
dimensão do efeito positivo, nem como ele funcionava”. 

Fonte: texto modificado a partir de 
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/- 

/noticia/2057172/minhocas-aumentam-produtividade-agricola. 
Acesso em 04/10/2016. 

Leia as afirmativas a seguir: 
 

I. As minhocas vivem em galerias escavadas no solo e a sua 
atividade de escavação melhora a textura e a estrutura do solo 
tornando-o mais poroso e aerado. 

II. As minhocas se alimentam da matéria orgânica disponível no 
substrato, acelerando a sua decomposição e reincorporação ao 
solo. 

III. As minhocas são predadores que se alimentam de invertebrados 
do solo prejudiciais para as plantas, ajudando, assim, no controle 
de pragas de plantações. 

IV. Os excrementos das minhocas são ricos em nitrogênio, um dos 
nutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. 

V. As fezes das minhocas, quando incorporadas ao substrato, 
formam o húmus, um excelente adubo natural. 

 
Assinale a alternativa com as afirmativas CORRETAS: 
 
A) Somente I, II, IV, V. 
B) Somente II, IV, V. 
C) Somente I, II, III, IV. 
D) Somente I, III, IV, V. 
E) Somente I, III, IV. 
 
Questão 03)    
Um pesquisador realizará um estudo fisiológico sobre a eficiência dos 
processos de digestão de um invertebrado celomado. Para tanto, as 
características físico-químicas de uma quantidade de partículas 
alimentares que entram pela boca serão comparadas com aquelas 
saem pelo ânus. 
Ele também examinará como os nutrientes no sangue, que são 
transportados todo tempo dentro de vasos, são distribuídos aos 
tecidos. 
 
Para esse estudo, o pesquisador deverá usar um animal pertencente ao 
filo 
A) Mollusca. 
B) Arthropoda. 
C) Cnidaria. 
D) Nematoda. 
E) Annelida. 

Questão 04)    
A tirinha abaixo faz referência ao sistema circulatório das minhocas, 
animais que pertencem ao filo dos anelídeos. 
 

 
(www.niquel.com.br) 
 
Com relação ao sistema circulatório das minhocas, considere as 
sentenças abaixo: 
 

I. Sistema circulatório semiaberto e presença de pigmento 
respiratório. 

II. Sistema circulatório fechado e presença de pigmento respiratório. 
III. Presença de rede de vasos capilares e vasos contráteis 

longitudinais. 
IV. Ausência de rede de vasos capilares e vasos contráteis 

transversais. 
 
Com base nessas sentenças, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas I e III estão corretas. 
C) Apenas II e IV estão corretas. 
D) Apenas III e IV estão corretas. 
E) Apenas II e III estão corretas. 
 
Questão 05)    
Leia o texto a seguir. 
 
Os aparelhos que realizam as funções básicas de excreção variam 
muito entre os grupos animais. No entanto, eles são geralmente 
construídos de uma complexa rede de túbulos que fornece uma grande 
área superficial para troca de água e solutos, incluindo resíduos 
nitrogenados. A maior parte dos anelídeos como as minhocas possui 
metanefrídios, órgãos excretores que se abrem internamente para o 
celoma. Cada segmento do verme tem um par de metanefrídios, 
imersos no líquido celomático e encapsulados por uma rede de 
capilares. 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues.  
Fundamentos da biologia moderna. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

p. 382-383. 
 
A presença de metanefrídios no celoma indica que o animal 
 
A) é um diblástico (ou diploblástico), com apenas duas camadas 

germinativas, ectoderme e endoderme. 
B) possui uma cavidade corporal completamente delimitada por 

tecido derivado da mesoderme. 
C) é um deuterostômio, em que o blastóporo origina o ânus e a boca 

surge depois em oposição ao ânus. 
D) possui cavidade corporal delimitada em parte por tecido derivado 

da mesoderme, mas também por tecido derivado da endoderme. 
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Questão 06)    
A sanguessuga é utilizada para fins terapêuticos há mais de 2 500 anos, 
contribuindo para o desenvolvimento da medicina. Sua saliva contém 
substâncias relacionadas ao seu hábito alimentar hematófago e 
capazes também de auxiliar em procedimentos médicos, como 
enxertos e transplantes. A fotografia mostra uma sanguessuga na pele 
humana. 
 

 
 
(www.infoescola.com) 
 
Sobre a taxonomia da sanguessuga e o local de ação de suas 
substâncias salivares no ser humano, assinale a alternativa correta. 
 
A) Animal do mesmo filo dos poliquetos e suas substâncias salivares 

agem nos capilares dérmicos. 
B) Animal do mesmo filo das lesmas e suas substâncias salivares 

agem no tecido epidérmico. 
C) Animal do mesmo filo dos vermes segmentados e suas substâncias 

salivares agem na queratina epidérmica e dérmica. 
D) Animal da mesma classe dos vermes cilíndricos e suas substâncias 

salivares agem nos trombócitos e eritrócitos. 
E) Animal da mesma classe da minhoca e suas substâncias salivares 

agem nos eritrócitos e leucócitos. 
 
Questão 07)    
Considere as afirmativas abaixo. 
 
I. Animal que excreta por células-flama 
II. Animal com corpo metamerizado e com simetria bilateral 
III. Animal de corpo mole com concha interna 
 
É correto afirmar que os animais acima são, respectivamente: 
 
A) planária, lula e minhoca 
B) minhoca, planária e polvo 
C) planária, minhoca e lula 
D) polvo, minhoca e planária 
 
Questão 08)    
Em uma aula de campo de zoologia na Serra de Guaramiranga, alunos 
encontraram uma nova espécie animal de aspecto vermiforme. O 
professor solicitou como tarefa que eles enquadrassem o animal em 
um dos Filos do Reino Animal. Porém, os estudantes não sabiam se o 
classificariam como anelídeo ou nematódeo. A característica do animal 
que definiria corretamente sua classificação seria possuir  
 
A) simetria bilateral.  
B) metameria.  
C) corpo revestido por cutícula.  
D) boca e ânus em extremidades opostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 09)    
No mundo oriental é comum o uso de práticas alternativas para curar 
determinadas patologias. Apesar de alguns considerarem o emprego 
das técnicas para descrever práticas médicas diversas da alopatia, 
outros consideram estas técnicas como parte da medicina constituída 
por métodos cientificamente validados de diagnóstico e tratamento. 
Entre as práticas alternativas utilizadas para restabelecimento da 
circulação em cirurgias de reimplantes de órgãos, está a sangria, feita 
com o uso de uma sanguessuga, Hirudo medicinalis, embora existam 
outras formas de sangrias. Sobre as sanguessugas é correto afirmar: 
 
A) São vermes segmentados, clitelados, sem cerdas, pertencentes ao 

filo Annelida, que apresentam ventosas na região anterior, 
portando mandíbulas, e ventosa posterior. 

B) São vermes metamerizados, clitelados, com poucas cerdas, 
pertencentes ao filo Annelida, com reprodução sexuada cruzada. 

C) São vermes segmentados, sem cerdas e sem clitelo, pertencente 
ao filo Annelida, cujos órgãos excretores são do tipo 
protonefrídios. 

D) São vermes metamerizados, clitelados, podendo apresentar 
poucas e nenhuma cerda, pertencente ao filo Annelida, que 
apresentam ventosas apenas nas regiões anterior e posterior, e 
hábito predador e parasita. 

E) São vermes segmentados, sem clitelo, podendo apresentar poucas 
e nenhuma cerda, pertencente ao filo Annelida, que apresentam 
ventosas apenas na região anterior, e hábito exclusivamente 
predador. 

 
Questão 10)    
É comum, quando pessoas entram em lagoas do Pantanal, anelídeos 
sanguessugas se fixarem na pele para se alimentarem. Para isso, 
utilizam uma ventosa oral que possui pequenos dentes afiados que 
raspam a pele, provocando hemorragia. 
Com relação às sanguessugas, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Contêm um par de nefrídio individualizado para cada segmento 

corporal. 
II. São celomados com inúmeros segmentos iguais separados 

internamente por septos transversais membranosos. 
III. Da mesma forma que as minhocas, as sanguessugas apresentam 

cerdas para a locomoção. 
IV. Assim como nas minhocas, os órgãos são irrigados por uma rede 

contínua de capilares que se estende sob a epiderme. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
B) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-A Q.03-E Q.04-E Q.05-B 
Q.06-A Q.07-C Q.09-B Q.09-A Q.10-D 
 


