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MOLUSCOS 
 
Q.01 - Em uma viagem à Espanha, Ana foi a um típico restaurante e 
pediu um prato de Paella, muito tradicional na região. Gostou tanto do 
sabor que, ao voltar para o Brasil, resolveu fazer a receita para a sua 
família. Ao pesquisar na internet, encontrou a seguinte receita: 
 
Paella tradicional - Ingredientes 
1 kg de polvo 
1kg de lula 
2 kg de mexilhões 
½ kg de camarão médio 
½ kg de arroz 
400 g de pimentões 
400 g tomates 
Sal, pimenta, azeite e açafrão a gosto. 
 
Assim, pode-se dizer que esta receita 
A) tem como ingredientes representantes dos filos Mollusca e 

Arthropoda. 
B) tem como ingredientes apenas crustáceos e moluscos cefalópodes. 
C) tem como ingredientes apenas moluscos bivalves e crustáceos. 
D) tem como ingredientes moluscos gastrópodes e bivalves, além de 

crustáceos. 
E) tem como ingredientes apenas representantes do filo Mollusca. 
 
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 - A figura abaixo é uma representação das principais 
características corporais encontradas no Filo Mollusca. Os números I, II 
e III representam algumas classes de moluscos. 
 

 
 
A) Denomine uma classe da figura acima que inclui moluscos com 

rádula e outra sem rádula: 
B) Como os moluscos sem rádula se alimentam? 
C) Cite um exemplo que demonstra a importância ecológica dos 

bivalves. 
 
 
 
 

Q.04 - As populações de um caramujo que pode se reproduzir tanto de 
modo assexuado quanto sexuado são frequentemente parasitadas por 
uma determinada espécie de verme. No início de um estudo de longo 
prazo, verificou-se que, entre os caramujos parasitados, foram 
selecionados aqueles que se reproduziam sexuadamente. Observou-se 
que, ao longo do tempo, novas populações do caramujo, livres dos 
parasitas, podem voltar a se reproduzir de modo assexuado por 
algumas gerações. 
Explique por que a reprodução sexuada foi inicialmente selecionada 
nos caramujos e, ainda, por que a volta à reprodução assexuada pode 
ser vantajosa para esses moluscos. 
 

VERMINOSES NEMATELMINTOS 
 
Q.01 - 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. 

 
Q.02 - As doenças negligenciadas, comumente, tornam-se endêmicas 
em populações de baixa renda. Considerando o ciclo de infecção do 
agente etiológico, mostrado na figura abaixo, é correto afirmar que tal 
doença: 
 

 
 
A) é provocada por larvas conhecidas como cercárias. 
B) é transmitida, exclusivamente, por Aedes aegypti. 
C) é causada por agente que acomete o sistema linfático. 
D) é conhecida popularmente como pé-de-atleta. 
E) pode transmitir-se por via sexual entre pessoas. 
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Q.03    
Procurando bem 
Todo mundo tem pereba 
Marca de bexiga ou vacina 
 
E tem piriri 
Tem lombriga, tem ameba 
Só a bailarina que não tem 
 
Futucando bem 
Todo mundo tem piolho 
Ou tem cheiro de creolina 

(Edu Lobo e Chico Buarque, Ciranda da Bailarina.) 

 
A) A que filo pertencem os endoparasitas em questão e quais são suas 

características morfológicas? 
B) O piolho da cabeça pode ser considerado um parasita? Do que ele 

se alimenta? 
 
Q.04 - Considere a ilustração publicitária, publicada na revista 
Almanaque do Biotônico, de 1935. 
 

 
 
Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença 
conhecida popularmente como “amarelão”. 
Cite um dos vermes que causa essa doença e uma medida para sua 
prevenção, justificando-a. Explique a razão do nome popular da doença 
e o que isso tem a ver com a “canseira do caipira”, tal como retratado 
por Monteiro Lobato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTAS 
 

MOLUSCOS 
Q.01 A Q.02 B  
Q.03 
A) Com rádula: Gastropoda e Cephalopoda; caracol e polvo; caramujo 

e lula ou II e III; Sem rádula: Bivalvia ou Pelecypoda (ostras, 
mariscos e mexilhões); concha ou I. 

B) As minúsculas partículas de alimento presentes no meio são 
captadas através dos cílios; eles se alimentam ingerindo água e 
filtrando pequenas partículas de alimento; ingerem plancton. 

C) Participam das cadeias alimentares; são bioindicadores da 
qualidade da água, pois são animais filtradores e capazes de 
concentrar toxinas e poluentes presentes na água; são filtradores 
limpando a água; são bioindicadores de poluição; servem de abrigo 
para outros animais dentre outros. 

 
Q.04 
Por produzir maior variabilidade de indivíduos, a reprodução sexuada 
leva a maiores chances de surgimento de novas características 
resistentes ao parasitismo. 
Por produzir muitos indivíduos rapidamente, a reprodução assexuada é 
vantajosa em condições sem parasitas, nas quais o número de 
indivíduos é mais importante do que a variabilidade. 
 

VERMINOSES NEMATELMINTOS 
 
Q.01 VFFF  Q.02 C 
Q.03 
A) Os endoparasitas citados no texto são: lombriga e amba. A 

lombriga pertence ao filo nematoda, possui corpo cilíndrico, não 
segmentado, revestido por cutícula. A ameba pertence ao filo 
sarcodina ou rhizopoda e é unicelular disforme devido à emissão de 
pseudópodes. 

B) Sim o piolho da cabeça, é um ectoparasita e se alimenta do sangue 
do hospedeiro. 

 
Q.04 
O amarelão é causado por dois nematelmintos: O Necator americanus 
e o Ancylostoma duodenale. A medida de prevenção mais indicada é o 
uso de calçados para que não haja penetração das larvas pela pele dos 
pés. A doença provoca anemia provocando uma redução no transporte 
de oxigênio, daí a “Canseira do caipira. 
 
 
 
 


