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EXERCÍCIOS DE ARTRÓPODES II 
 
Q.01-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. 

 
Q.02-Os Artrópodes são um grupo de animais que se destacam pela 
grande variedade de formas, pelo número de representantes e 
habitats. Suas principais características é possuírem um exoesqueleto 
quitinoso e apêndices articulados. Algumas de suas características e os 
exemplares estão relacionados nas colunas abaixo, relacione-as. 
 

 
 
Assinale a alternativa que indica a associação correta entre as colunas, 
de cima para baixo. 
 
A) I – II – III – IV 
B) III – IV – I – II 
C) III – IV – II – I 
D) II – I – IV – III 
E) II – I – III – IV 
 
Q.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-Considere o texto a seguir. 
 
O estudo das larvas de moscas encontradas em cadáveres fornece 
informações que podem ajudar os peritos e médicos legistas a 
esclarecerem as circunstâncias da morte, aponta pesquisa da 
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), em conjunto com o Instituto 
Adolfo Lutz. O trabalho dos pesquisadores demonstra que os insetos 
podem servir como marcadores do local em que a morte ocorreu. 
Resultados preliminares de experimentos com animais indicam que 
substâncias como cocaína e chumbinho (veneno para ratos) têm 
efeitos diferentes no desenvolvimento das larvas, o que também pode 
auxiliar no trabalho de perícia. 
Fonte: Jornal da USP – Ciências Biológicas – 02/09/2016 
 
A possibilidade de estudos como o descrito no texto acima resulta do 
fato de as moscas 
 
A) serem insetos holometábolos, cujas larvas tem hábito saprófago. 
B) serem insetos hemimetábolos, cujas ninfas têm forma larval. 
C) serem artrópodes hexápodes, com exoesqueleto quitinoso. 
D) serem artrópodes dípteros, com um par de antenas e olhos 

compostos. 
 
Q.05-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. 
 
Q.06-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. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-B Q.03-B Q.04-A Q.05-B 
Q.06-A 
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EXERCÍCIOS DE EQUINODERMOS 
  
Q.01-O grupo de invertebrados composto por animais marinhos de 
esqueleto interno, fina camada de tegumento, com simetria radial, o 
qual pode ser representado pelas estrelas-do-mar, é o dos 
 
A) moluscos. 
B) poríferos. 
C) equinodermas. 
D) celenterados. 
E) artrópodes. 
 
Q.02-O quadro abaixo apresenta características de alguns filos animais. 
Analise-o. 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA para I, II, III 
e IV respectivamente. 
 
A) Nematelmintos, celenterados, artrópodes e moluscos. 
B) Anelídeos, celenterados, moluscos e poríferos. 
C) Moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. 
D) Poríferos, moluscos, equinodermos e anelídeos. 
 
Q.03-O exoesqueleto e o endoesqueleto são os dois tipos mais comuns 
de esqueleto nos animais e exercem diversas funções. Assinale a 
alternativa que apresenta, CORRETAMENTE, duas dessas funções: 
 
A) Nutrição e sustentação. 
B) Sustentação e proteção. 
C) Locomoção e nutrição. 
D) Proteção e comunicação. 
 
Q.04-Muitos animais apresentam estruturas únicas, que facilitam sua 
locomoção, respiração, alimentação, defesa e proteção. Várias são as 
características que os classificam adequadamente. Pedicelárias, 
parapódios e cnidócitos são exemplos de características únicas 
encontradas nos filos no reino animal. Tais características estão 
presentes nos seguintes animais, respectivamente: 
 
A) Ouriço-do-mar, lula e escorpião. 
B) Esponja, poliqueta e água-viva. 
C) Lula, ouriço-do-mar e poliqueta. 
D) Ouriço-do-mar, poliqueta e água-viva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.05-Os animais possuem estruturas locomotoras, característica que 
lhes possibilita procurar alimentação. Estas estruturas estão adaptadas 
ao seu nicho ecológico e recebem variadas denominações. A esse 
respeito, é correto afirmar-se que parapódios e pés ambulacrais são 
encontrados, respectivamente, em  
 
A) platelmintos e nematelmintos.  
B) anelídeos e equinodermos.  
C) nematelmintos e anelídeos.  
D) equinodermos e platelmintos.  
 
Q.06-As estrelas-do-mar comem ostras, o que resulta em efeitos 
econômicos negativos para criadores e pescadores. Por isso, ao se 
depararem com esses predadores em suas dragas, costumavam pegar 
as estrelas-do-mar, parti-las ao meio e atirá-las de novo à água. Mas o 
resultado disso não era a eliminação das estrelas-do-mar, e sim o 
aumento do seu número. 

DONAVEL, D. A bela é uma fera. Super Interessante. Disponível em: 
http://super.abril.com.br. 

Acesso em: 30 abr. 2010 (adaptado). 

 
A partir do texto e do seu conhecimento a respeito desses organismos, 
a explicação para o aumento da população de estrelas-do-mar, baseia-
se no fato de elas possuírem 
 
A) papilas respiratórias que facilitaram sua reprodução e respiração 

por mais tempo no ambiente. 
B) pés ambulacrários que facilitaram a reprodução e a locomoção do 

equinodermo pelo ambiente aquático. 
C) espinhos na superfície do corpo que facilitaram sua proteção e 

reprodução, contribuindo para a sua sobrevivência. 
D) um sistema de canais que contribuíram na distribuição de água 

pelo seu corpo e ajudaram bastante em sua reprodução. 
E) alta capacidade regenerativa e reprodutiva, sendo cada parte 

seccionada capaz de dar origem a um novo indivíduo. 
 

RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-C Q.03-B Q.04-D Q.05-B  
Q.06-E 
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