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EXERCÍCIOS DE ANELÍDEOS 
 
Q.01-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”. 
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. 
 
Q.02-O filo Annelida está constituído por representantes cuja 
morfologia do corporal é alongada e formada por anéis (metâmeros). 
Diante dessas informações, julguem as alternativas abaixo em (V) 
verdadeiras ou (F) falsas. 
 
A) Os representantes desses animais podem ser encontrados tanto no 

ambiente aquático (doce e salgada) como terrestre. 
B) São representados pelas minhocas, sanguessugas e nereis 

(poliquetas). 
C) Apresentam reprodução, apenas assexuada. 
D) Também, são representantes da classe Annelida as cobras-de-duas-

cabeças e as cecílias. 
 
Q.03-O animal na figura assemelha-se a um anelídeo. No entanto, 
trata-se de um vertebrado da classe dos anfíbios, conhecido 
popularmente como cecília. 
 

 
(http://www.pasapues.es/naturalezadearagon/historianatural/ 

figura273.jpg Acesso em: 10.03.2014. Original colorido) 
 
 
 
 
 
 

É possível verificar que se trata de um vertebrado e não de um 
anelídeo por meio do exame da estrutura interna desse animal. Isso 
porque, como todo vertebrado e, ao contrário dos anelídeos, esse 
animal apresenta 
A) crânio. 
B) cerdas. 
C) vasos sanguíneos. 
D) sistema digestório. 
E) segmentação interna. 
 
Q.04-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. 
 
Q.05-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. 
 
Q.06-A tirinha abaixo faz referência ao sistema circulatório das 
minhocas, animais que pertencem ao filo dos anelídeos. 
 

 
(www.niquel.com.br) 
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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. 
 
Q.07-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. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-    
LETRA A, Elas vivem enterradas (são animais subterrâneos), escavam 
galerias e canais, buscando abrigo e restos vegetais, seu principal 
alimento, ingerido com grandes quantidades de terra. Elas são, 
portanto, animais detritívoros, pois se alimentam de detritos de várias 
origens, que compõem o húmus. 
 
Q.02-    
R: VVFF 
C. As minhocas são seres sexuais e hermafroditas incompletos, pois 
cada indivíduo tem testículos e ovários; no entanto, o animal não se 
reproduz sozinho, dependendo sempre da união com outro para a 
troca de espermatozoides, o que é chamado de fecundação cruzada. 
D. A anfisbena ou anfisbênia é o nome genérico de répteis escamados 
popularmente chamados, no Brasil, de cobra-cega ou cobra-de-duas-
cabeças. As cobras-cegas, ou cecílias, são animais da Classe Amphibia, 
de uma Ordem chamada Gymnophiona. 
 
 
 

Q.03- 
R: A, crânio 
 
Q.04-  
R: B, Nos celomas verdadeiros, tanto a face interna da parede do corpo 
como a face externa da parede intestinal são revestidas por 
mesoderme e a cavidade geral do corpo é, assim, um verdadeiro 
celoma - como, por exemplo, nos vermes segmentados, nos 
artrópodes, nos moluscos, nos equinodermos e nos cordados. 
 
Q.05- 
R: E 
Invertebrado celomado poderá ser um molusco, anelídeo, artrópode 
ou equinodermo. O único que possui sistema circulatório fechado são 
os anelídeos. Os moluscos cefalópodes também possuem sistema 
circulatório fechado mas nesse caso op autor está sendo generalista. 
 
Q.06- 
R: E 
I. Sistema circulatório fechado. 
IV. Presença de rede de vasos capilares e vasos contráteis 
longitudinais. 
 
Q.07- 
R: A 
Oligoquetas (oligo = pouco e chaeta = cerdas): Esses organismos 
apresentam corpo longo, cilíndrico e são dotados de poucas cerdas, 
estruturas rígidas quitinosas que ajudam na locomoção. São 
encontrados normalmente em solos úmidos, mas podem aparecer em 
água doce e água salgada. Como exemplo de oligoquetas, podemos 
citar as minhocas. 
Poliquetas (poli = muito e chaeta = cerdas): são animais que se 
diferenciam dos outros anelídeos por possuírem, principalmente, 
segmentos que apresentam expansões laterais (parapódios) com 
grande quantidade de cerdas. Grande parte dos representantes é 
marinha, possui cabeça diferenciada com estruturas sensoriais, sexo 
separado e, geralmente, apresenta brânquias. Como exemplo de 
poliquetas, podemos citar as espécies do gênero Nereis. 
Hirudíneos: Esse grupo apresenta indivíduos com corpo achatado 
dorsoventralmente, sem parapódios e sem cerdas. Possuem 
representantes, em sua maioria, de água doce. Uma característica 
marcante desses animais é a presença de ventosas que garantem a 
locomoção e a fixação do animal. São organismos hermafroditas. Como 
exemplo de hirudíneos, podemos citar todas as sanguessugas, animais 
muito conhecidos por sua capacidade de sugar o sangue e liberar uma 
substância anticoagulante que garante um fluxo contínuo de sangue. 
 
EXERCÍCIOS DE ARTRÓPODES 1 
 
Q.01-Alguns invertebrados possuem nomes populares que, muitas 
vezes, acabam por confundir suas próprias classificações. Um exemplo 
é o Límulo (Limulus polyphemus), popularmente conhecido como 
caranguejoferradura. Trata-se de um quelicerado e não de um 
crustáceo. 
 
Sobre a organização corporal e a classificação dos quelicerados e dos 
crustáceos, é correto afirmar que 
 
A) os quelicerados possuem um par de quelíceras e o corpo dividido 

em prossomo e opistossomo. 
B) os quelicerados, diferentemente dos crustáceos, possuem somente 

um par de antenas. 
C) os crustáceos apresentam o corpo dividido em três tagmas: a 

cabeça, o tórax e o abdômen. 
D) o quelicerado tatuzinho-de-jardim, assim como o Límulo, também 

tem o nome popular por sua semelhança com o mamífero tatu. 
E) outros exemplos de quelicerados são os ácaros, as pulgas, os 

percevejos, as aranhas e os escorpiões. 
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Q.02-Considerando os filos da escala evolutiva zoológica, pode-se 
afirmar que _________ e _________ são simultaneamente celomados, 
protostômios e segmentados. 
 
A) caracol-de-jardim – lombriga 
B) sanguessuga – mosca 
C) tênia – esponja-do-mar 
D) estrela-do-mar – cavalo 
 
Q.03-Assinale a alternativa correta. 
Uma pessoa que tenha alergia a crustáceos vai a um restaurante onde 
servem frutos do mar. Ela pode consumir apenas pratos com: 
 
A) mexilhões e lulas. 
B) lagostas e polvos. 
C) caranguejos e camarões. 
D) ostras e lagostas. 
E) caranguejos e polvos. 
 
Q.04-O cardápio abaixo descreve alguns pratos da culinária brasileira. 

 
  
Em relação aos animais citados no cardápio, é correto afirmar que 
 
A) polvos e mexilhões pertencem à classe dos gastrópodes. 
B) camarões pertencem à classe dos aracnídeos. 
C) polvos e mexilhões pertencem ao Filo Mollusca. 
D) camarões e mexilhões pertencem ao Filo Arthropoda. 
E) todos os animais citados são crustáceos. 
 
Q.05-Após a detecção de animais de uma determinada espécie no 
galpão principal, os proprietários de uma empresa decidiram minimizar 
os riscos que os funcionários estariam correndo e acionaram o Centro 
de Controle de Zoonoses. Os técnicos do centro, após chegarem, 
notaram que os organismos em questão eram adultos, possuíam 
tamanho e formato aproximados de um grão de lentilha, exoesqueleto, 
quelíceras e quatro pares de apêndices locomotores. Por fim, após a 
identificação taxonômica, concluíram tratar-se de um gênero 
hematófago. 
 
O laudo dos técnicos indicou que os animais encontrados no galpão 
fazem parte de uma espécie de 
 
A) aranhas. 
B) baratas. 
C) carrapatos. 
D) morcegos. 
E) pernilongos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.06-Observe as tiras A e B abaixo, as quais ilustram diferentes animais 
que utilizam o mecanismo de ecdise em seu desenvolvimento. 
 
(A) 

 
GONSALES, F. Níquel Náusea. Zero Hora. 27 nov. 2015. 
 
(B) 

 
GONSALES, F. Níquel Náusea. Zero Hora. 19 mar. 2016. 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, 
referentes à ecdise nesses animais. 
 
(   ) Em A, está representado um ecdisozoário. 
(   ) Em A, a casca é constituída de cutícula. 
(   ) Em B, o exoesqueleto é formado de quitina. 
(   ) Em A e B, a origem da camada trocada é epidérmica. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 
 
A) V – V – F – F. 
B) V – F – V – F. 
C) V – F – F – V. 
D) F – V – V – F. 
E) F – V – F – V. 
 
Q.07-Pesquisadores analisaram o número de polinizadores, a 
biodiversidade e o rendimento de cultivos dependentes de 
polinizadores (maçã, pepino, caju, café, feijão, algodão e canola, entre 
outros) em propriedades da África, Ásia e América do Sul. Nos países 
analisados, o rendimento agrícola cresceu de acordo com a densidade 
de polinizadores, indicando que a redução na população de abelhas e 
outros insetos poderia ser parcialmente responsável pela queda de 
produtividade. 

(Adaptado de http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/01/21 / 
insetoselevam-produtividade-agricola/) 

 
Os resultados obtidos com a pesquisa relatada acima sugerem que: 
 
A) A presença de insetos nas lavouras pode ser uma das causas da 

queda de produtividade e biodiversidade. 
B) Práticas agrícolas convencionais, com uso de pesticidas, favorecem 

os polinizadores e aumentam a produtividade. 
C) A adoção de medidas que ofereçam condições de vida mais 

favoráveis a polinizadores pode resultar em aumento de 
produtividade do feijão. 

D) A biodiversidade observada na África, Ásia e América do Sul 
demanda uso intenso de defensivos agrícolas. 
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Q.08-Foram registrados 33 casos de acidentes por picadas de 
escorpiões em Juiz de Fora, de janeiro a junho deste ano e, segundo o 
Ministério da Saúde, Minas Gerais lidera o ranking de acidentes 
envolvendo escorpiões. 
Fonte: texto modificado a partir de 
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv- 
1edicao/videos/v/mais-de-30-pessoas-foram-picadas-porescorpioes- 
em-juiz-de-fora-em-2016/5155582/. Acesso em 17/09/2016. 
 
Qual das alternativas abaixo fornece informações INCORRETAS sobre 
este grupo de animais? 
 

A) São aracnídeos e podem ser encontrados em locais com acúmulo 
de entulhos, tijolos, madeira e telhas. 

B) Realizam fecundação interna e suas larvas se desenvolvem na água. 
C) Diferem de outros artrópodes por não possuírem antenas nem 

mandíbulas. 
D) São carnívoros e alguns dos insetos ingeridos por eles são 

considerados pragas agrícolas. 
E) Possuem quelíceras e um par de pedipalpos ao redor da boca. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-B Q.03-A Q.04-C Q.05-C 
Q.06-C Q.07-C Q.08-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


