


 

04) No filme Procurando Nemo,o peixe-palhaço se esconde entre os tentáculos de uma 

anêmona e,desta maneira,fica relativamente mais protegido. Isto ocorre principalmente 

pois: 

 

a) Os coanócitos das anêmonas capturam seus predadores. 

b) Os coanócitos das anêmonas alimentam o peixe-palhaço. 

c) Os cnidoblastos da anêmona o protegem de seus predadores. 

d) O peixe-palhaço se esconde no interior do cnidoblasto. 

e) Os amebócitos protegem o peixe-palhaço. 

 

05) 

 

O esquema acima representa o processo respiratório em planárias. Assinale a afirmação 

incorreta sobre esse tipo de respiração. 

 

a) O ser apresenta poucas camadas de células, possibilitando a difusão gasosa. 

b) O sangue auxilia no transporte de gases para as células. 

c) A difusão célula a célula possibilita o aporte de O2 a todas as células. 

d) A superfície de contato com o ambiente é extensa, permitindo as trocas. 

e) As trocas gasosas se processam por diferença de concentração. 

 

06) O sistema excretor focalizado abaixo é característico dos: 

 

 

a) poríferos. 

b) moluscos. 

c) protozoários. 



d) celenterados. 

e) platelmintos. 

 

07) Os nematódeos são vermes não segmentados que apresentam corpo alongado e 

forma cilíndrica. Uns são de vida livre e outros, parasitas.  

Neles, a cavidade do corpo não é revestida totalmente pela mesoderme, embora sejam 

triblásticos. Essa descrição permite que se possa identificar os nematódeos como 

animais:  

 

a) acelomados. 

b) monoxênicos. 

c) heteroxênicos. 

d) pseudocelomados. 

e) celomados. 

 

08) Indique a opção em que a característica assinalada não serve para distinguir os 

platelmintos dos nematelmintos. 

 

a) Tubo digestório completo, com boca e ânus 

b) Sistema excretor na forma da letra “H” 

c) Existência de sistema circulatório 

d) Existência de células-flama 

e) Presença de uma cavidade endocorpórea 

 

09) Representantes da classe Nematoda, são encontrados parasitando o tubo digestivo 

e outros órgãos do homem. Das espécies a seguir, indique a que não pertence à referida 

classe: 

 

a) Ascaris lumbricoides 

b) Necator americanus 

c) Ancylostoma duodenale 

d) Taenia saginata 

e) Wuchereria bancrofti 

 

10) Indique a característica que não distingue platelmintos de nematelmintos. 

 

a) Tubo digestório completo com boca e ânus 

b) Presença de cílios 

c) Existência de sistema respiratório 

d) Excreção por célula-flama 

e) Presença de pseudoceloma 


