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EXERCÍCIOS DE ARTRÓPODES II 

 
Questão 01)    
Os insetos representam um dos grupos animais de maior sucesso 
adaptativo, em especial no que se refere à exploração dos ambientes 
terrestres, onde existem mais de um milhão de espécies já descritas. 
Os insetos podem ser classificados de acordo com o tipo de 
desenvolvimento que apresentam durante a vida, para o que se verifica 
uma diversidade de mecanismos. A tirinha abaixo explora, com bom 
humor, um desses processos de desenvolvimento dos insetos. 
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Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de desenvolvimento 
verificado em insetos como as borboletas, as mariposas e os besouros. 
 
A) Desenvolvimento direto, em que os insetos não passam por 

mudanças, ou seja, há o nascimento de um indivíduo semelhante 
ao adulto, mas ainda imaturo. 

B) Desenvolvimento direto, em que apresentam fases de 
crescimento, as ninfas, que passam por sucessivas mudas até 
atingirem a fase de imago, quando aparecem as asas. 

C) Desenvolvimento indireto, em que os insetos não passam por 
mudanças, ou seja, há o nascimento de um indivíduo adulto já 
maduro. 

D) Desenvolvimento indireto, em que, após o nascimento, há uma 
etapa de desenvolvimento larval, da qual surge a pupa, passando 
por transformações até a formação do adulto. 

E) Desenvolvimento indireto, em que, após o nascimento, há uma 
etapa de desenvolvimento larval, da qual surge a ninfa, quando o 
inseto passa por uma fase de intensa atividade até a formação do 
adulto. 

 
Questão 02)    
Durante seu desenvolvimento, os insetos passam por mudanças, 
através de um processo conhecido como metamorfose. Sobre o 
desenvolvimento desses animais, é correto afirmar que 
 
A) gafanhotos são insetos hemimetábolos, pois apresentam processo 

incompleto de metamorfose. 
B) todos os insetos ametábolos precisam passar pela metamorfose 

para produzir seu exoesqueleto. 
C) moscas são classificadas como insetos holometábolos, pois seu 

desenvolvimento é marcado por poucas transformações até 
chegar à vida adulta. 

D) carrapatos e percevejos são insetos que sofrem metamorfose 
completa, assim como as borboletas. 

 
Questão 03)    
Os itens abaixo refererem-se aos diferentes tipos de sistemas 
excretores. 
 
I. Órgãos excretores chamados metanefrídeos, que consistem de um 

tubo aberto nas duas extremidades, uma das quais é alargada, 
formando um funil ciliado, o nefróstoma. A outra extremidade é 
estreita, constituindo o nefridióporo ou poro excretor. 

II. A excreção ocorre por meio de duas glândulas que se abrem na 
base das antenas, por isso são denominadas glândulas antenais 
(ou glândulas verdes). 

III. As excreções são eliminadas por meio de túbulos de Malpighi, que 
são estruturas tubulares alongadas presentes na hemocela, em 
contato direto com a hemolinfa. Uma das extremidades de cada 
túbulo de Mapighi é fechada, e a outra se abre na região mediana 
do intestino. Os túbulos filtram a hemolinfa, removendo as 
excreções e lançando-as no intestino, de onde são eliminadas com 
as fezes. 

 
Os itens I, II e III referem-se, respectivamente, ao sistema excretor dos 
 
A) moluscos, insetos e crustáceos. 
B) anelídeos, crustáceos e insetos. 
C) caramujos, anelídeos e anfíbios. 
D) insetos, crustáceos e anelídeos. 
 
Questão 04)    
A classe Arachnida inclui, entre outros grupos, ácaros, aranhas e 
escorpiões. Sobre esta classe foram feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Como todos os artrópodes, os membros dessa classe possuem 
cefalotórax e abdômen. 
II. Seu sistema circulatório é aberto, com um coração dorsal. 
III. O sistema excretor é constituído pelas glândulas antenais. 
IV. Todos os seus membros são predadores. 
 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
A) I. 
B) II. 
C) I e III. 
D) II e IV. 
E) II, III e IV. 
 
Questão 05)    
Em vários grupos animais, a troca de gases respiratórios com o 
ambiente depende do trabalho conjunto realizado entre sistema 
respiratório e sistema circulatório. 
Enquanto o sistema respiratório se ocupa da aquisição e eliminação de 
gases realizadas diretamente entre o organismo e o ambiente, o 
sistema circulatório atua na distribuição desses gases pelo corpo. No 
entanto, existem animais cujo sistema circulatório é desprovido de 
funções respiratórias, como, por exemplo, 
 
A) os insetos. 
B) os peixes. 
C) os crustáceos. 
D) os anfíbios. 
 
Questão 06)    
Os ______________ são animais de corpo mole, que podem viver em 
ambientes terrestres úmidos, na água doce ou em ambiente marinho. 
Alguns possuem ___________, podendo ser interna ou externa. Em 
geral, seu corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. 
Representantes da Classe Gastropoda participam do ciclo de vida do 
parasita humano causador da _________________. 
 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, as lacunas, na 
ordem em que se apresentam. 
 
A) anelídeos; rádula; ascaridíase 
B) moluscos; concha; esquistossomose 
C) platelmintos; cutícula; teníase 
D) moluscos; rádula; ascaridíase 
E) anelídeos; cutícula; esquistossomose 
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Questão 07)    
Prefeitura de Formiga inicia campanha de prevenção contra 
escorpiões 
 
Relatos recentes feitos à Prefeitura de Formiga (MG) sobre 
aparecimento de escorpiões em algumas regiões colocaram a cidade 
em situação de alerta. Apesar de ainda não ter havido registro de 
pessoa picada pelo artrópode neste ano no município, a Secretaria de 
Saúde informou que começou uma campanha nos postos de saúde 
com o objetivo de informar a população sobre os cuidados necessários. 
Fonte: g1.globo, 03/05/2017 
Disponível em: http://g1.globo.com.br 
 
Em relação aos grupos de animais pertencentes ao filo Arthropoda, 
correlacione as colunas a seguir. 
 
(1) Insecta 
(2) Crustacea 
(3) Arachnida 
(4) Diplopoda 
(5) Chilopoda 
 
(   ) Podem ser encontrados em ambientes marinhos, dulcícolas e 
terrestres, possuem dois pares de antenas e, grande parte dos animais 
pertencentes a este grupo apresenta corpo dividido em cefalotórax e 
abdome. 
(   ) Possuem o corpo alongado e achatado, dividido em duas partes 
principais: cabeça e tronco; com um número variável de segmentos 
corporais apresentando um par de patas por segmento. 
(   ) Possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, três 
pares de patas articuladas, olhos compostos e um par de antenas. 
(   ) Vivem em lugares escuros e úmidos. Possuem um par de antenas 
na cabeça e o corpo segmentado, sendo que na maioria dos segmentos 
há dois pares de patas. 
(   ) Possuem quatro pares de patas ou apêndices locomotores 
inseridos no cefalotórax e um par de apêndices modificado em 
quelícera. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) 2 - 5 - 1 - 4 - 3 
B) 4 - 2 - 1 - 5 - 3 
C) 5 - 3 - 1 - 2 - 4 
D) 3 - 4 - 5 - 1 - 2 
 
Questão 08)    
Os primeiros artrópodes eram animais marinhos. Ao longo do processo 
evolutivo, alguns membros desse grupo sofreram transformações que 
possibilitaram a eles a conquista do meio terrestre. 
 
Uma transformação que contribuiu para a permanência destes 
artrópodes nesse ambiente seco foi: 
 
A) circulação aberta 
B) respiração traqueal 
C) fecundação externa 
D) digestão extracorpórea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 09)    
Durante a metamorfose, um animal pode sofrer alterações marcadas 
na estrutura do seu corpo. Contudo, a magnitude dessas alterações 
varia entre grupos de animais. Sobre esse tema, considere as seguintes 
afirmativas:  
 
1. Em cnidários, tanto pólipos como medusas apresentam o mesmo 
sistema respiratório.  
2. Larvas e adultos de equinodermos normalmente têm o mesmo 
tipo de simetria.  
3. Girinos e sapos diferem em seus sistemas respiratórios.  
4. Em algumas espécies de borboletas, imaturos podem ter uma 
dieta completamente diferente da dieta de adultos.  
5. Larvas de crustáceos comumente mudam de um estado séssil 
para a vida livre durante a sua metamorfose.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
A) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  
B) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  
C) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.  
D) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.  
E) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
 
Questão 10)    
Abaixo encontram-se descrições feitas por um estudante a respeito de 
dois artrópodes: 
 
I. Tem um par de antenas, três pares de pernas e possui dois pares 
de asas; 
II. Tem corpo dividido em cefalotórax e abdome, não tem antenas e 
possui quatro pares de pernas. 
 
Em relação às categorias taxonômicas, os animais indicados por I e II 
pertencem 
 
A) ao mesmo filo e à mesma classe. 
B) ao mesmo filo, porém a diferentes classes. 
C) à mesma ordem e à mesma classe. 
D) à mesma ordem, porém, a diferentes classes. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-A Q.03- Q.04-B Q.05-A 
Q.06-B Q.07-A Q.08-B Q.09-B Q.10-B 
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