
 

ALEX/2018/APOSTILA 3° ANO EM – BIOLOGIA III MARCELO – RESOLUÇÃO BIO. III - DIÓGENES 
 

BIOLOGIA III – VOLUME 1 
RESOLUÇÕES - EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
01.  C  

O cladograma mostra que homens, gibões e 
chimpanzés compartilham um ancestral comum, 
pertencente à Superfamília Hominídea.   

 
02.  C  

O conceito biológico de espécie inclui um conjunto 
de organismos semelhantes que se reproduzem 
na natureza e geram descendentes férteis.   

 
03.  A  

O prato é composto por representantes do filo 
dos cordados, das classes dos mamíferos (boi, 
porco e lebre) e dos répteis (jacaré) e de três 
ordens: artiodátilos (boi e porco), lagomorfos 
(lebre) e crocodilianos (jacaré).   

 
04.  A 

   
 
05.  B  

O cladograma mostra que as algas verdes são 
mais aparentadas às plantas terrestres e algas 
vermelhas do que às algas pardas.   

 
06.  B  

No cladograma do item B, a espécie 3 tem sua 
origem diferente das demais. 

 
07.  D  

A espécie C tem uma maior semelhança na 
sequência de aminoácidos com a espécie B, mas 
está mais próximo da espécie A do que a espécie B. 

 
08.  A  

O homem e o macaco, pelo cladograma, tiveram o 
mesmo ancestral, por isso são mais filogeneticamente 
próximos quanto à proteína em questão. 

 
09.  B  

Todos pertencem ao mesmo reino animal e filo 
dos cordados, mas pertencem a classes 
diferentes. 

 
10.  B  

Um subgênero possui características específicas 
de seres vivos que pertencem a um mesmo 
gênero, mas que podem ser de espécies 
diferentes. 

 
AULA 2 
01.  D  

Em C temos a reprodução sexuada, que aumenta 
a variabilidade genética desses animais. Em A e B 

temos tipos de reprodução assexuada do tipo 
brotamento e regeneração. 

 
02.  C  

O desenho aponta uma esponja com sua principal 
célula, o coanócito, além de apontar seus poros 
(3) e sua cavidade central ou espongiocele. 

 
03.  A  

Os poríferos são animais sésseis ou fixos, com 
uma estrutura esquelética formada por espículas. 

 
04.  C  

A espongiocele, ou átrio, é revestida pelas células 
coanócitos. 

 
05.  D  

A digestão dos poríferos é exclusivamente 
intracelular nos coanócitos e amebócitos. 

 
06.  C  

Os poríferos não possuem cavidade digestória, 
realizando somente digestão intracelular. 

 
07.  A  

As esponjas de vidro, ou desmosponjas, possuem 
suas espículas formadas por sílica. 

 
08.  C  

A agregação das células tende a se unir, 
dependendo da espécie de cada esponja. 

 
09.  E  

Por serem animais simples, sem tecidos ou 
órgãos, conseguem se adaptar melhor a diversos 
ambientes aquáticos. 

 
10.  B  

Segundo o texto, as doenças aids e herpes já 
podem ser tratadas com medicamentos 
produzidos a partir de substâncias extraídas de 
esponjas. 

 
AULA 3 
01.  D  

Os cnidários apresentam os cnidoblastos na 
epiderme, assim como as células sensoriais estão 
presentes na mesogleia. 

 
02.  D  

A morte dos corais ocorre, principalmente, devido 
à morte das algas fotossintetizantes. 

 
03.  E  

Os cnidários são animais diblásticos, tendo os 
cnidoblastos suas principais células, que se 
renovam após serem utilizadas como forma de 
obtenção de alimentos ou como forma de defesa. 

 
04.  D  

As medusas são cnidários que na sua maioria são 
animais marinhos, que utilizam suas células 
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 urticantes presentes próximos à boca e nos seus 

tentáculos. 
 

05.  C  
A estrutura III representa o ovo, fruto da 
fecundação dos gametas. 

 
06.  B  

Os cruzamentos direcionados de corais de climas 
temperados com as variedades do Golfo Pérsico 
têm a finalidade de produzir descendentes 
termorresistentes.   

 
07.  E  

A redução do pH das águas marinhas pode 
causar danos à estrutura dos exoesqueletos 
calcários de moluscos e cnidários formadores dos 
recifes de coral, reduzindo o tamanho dessas 
populações oceânicas.   

 
08.  E  

As algas zooxantelas são autótrofas e fornecem 
aos pólipos dos corais nutrientes derivados da 
fotossíntese.   

 
09.  B  

A relação entre corais e algas é do tipo harmônica 
interespecífica. Ou seja, é uma interação positiva 
entre diferentes espécies. As algas não são 
parasitas dos corais, e, sim, endossimbiontes, ou 
seja, vivem dentro dos tecidos dos corais e 
estabelecem com eles uma relação mutualística.   

 
10.  C  

O petróleo derramado forma uma película opaca 
na superfície oceânica. Esse fato dificulta a 
passagem da luz necessária para que as algas 
associadas aos corais realizem a fotossíntese, 
que produz alimento e oxigênio para si e para os 
corais. A deficiência de alimento e oxigênio 
provoca a morte dos pólipos de corais. 

 
AULA 4 
01.  C  

A esquistossomose mansônica é transmitida 
pelas fezes contaminadas com os ovos do 
parasita. Esses ovos formam larvas que penetram 
e se reproduzem em caramujos de água doce. As 
novas larvas, denominadas cercárias, abandonam 
o molusco (hospedeiro intermediário) e penetram 
ativamente na pele humana. Os vermes parasitas 
tornam-se adultos e se reproduzem no sistema 
porta-hepático humano.   

 
02.  D  

A cisticercose é causada pela ingestão dos ovos 
da Taenia solium. A teníase ocorre quando o 
homem ingere carne suína ou bovina crua 
infestada com cisticercos, isto é, contaminada 
com larvas de tênias. Evitamos essas doenças 
lavando bem os alimentos crus, bebendo água 
tratada e não comendo carne crua ou 
malpassada.    

03.  A  
A esquistossomose é causada por platelmintos do 
gênero Schistosoma. Suas proteínas, ao serem 
introduzidas no ser humano, agem como 
antígenos, que estimulam o organismo humano a 
produzir, como resposta imunológica à presença 
dessas proteínas estranhas, anticorpos 
específicos que, no caso de uma infecção, 
reconheceriam e combateriam o parasita.   

 
04.  A 

Os vermes platelmintos são animais com três 
folhetos embrionários ou triblásticos, com 
sistema nervoso ganglionar, que é mais evoluído 
que o sistema nervoso difuso dos cnidários. As 
tênias não possuem sistema digestório, 
respiratório e circulatório, e são animais monoicos 
ou hermafroditas. 

 
05.  E  

Os platelmintos não formam sistema circulatório 
nem respiratório, os excretas são retirados 
diretamente da mesoderme e lançados no meio, 
através das células flama ou protonefrídeos. 

 
06.  C  

O platelminto Echinococcus granulosus  é um 
parasita intestinal dos cães. O diagnóstico da 
teníase é feito através do exame de fezes. A 
Taenia solium tem o homem como hospedeiro 
definitivo e o porco como intermediário. As 
planárias são normalmente vermes de vida livre. 

 
07.  B  

A esquistossomose é adquirida pela penetração 
ativa de larvas cercárias através da pele, se 
alojando no sistema porta-hepático do homem, 
sendo este o hospedeiro definitivo, onde ocorre a 
reprodução sexuada. 

 
08.  C  

A figura mostra o ciclo reprodutivo da Taenia 
saginata, ou tênia do boi, que é adquirida pela 
ingestão de carne contendo cisticercos. 

 
09.  C  

As cercárias (5) são as formas infectantes do 
homem (1); os miracídios (4) precisam dos 
caramujos (6) para formarem as cercárias (5). A 
meiose ou redução cromossômica ocorre nos 
adultos (2) para formarem os ovos (3) após a 
fecundação. 

 
10.  B  

As tênias possuem o corpo achatado. A 
cisticercose ocorre pela ingestão de ovos da 
Taenia solium ou tênia do porco. As cercárias são 
as formas infectantes da esquistossomose. 
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 AULA 5 
01.  A  

A contaminação por ovos da Ascaris lumbricoides 
ocorre por meio da ingestão, passando pelos 
sistemas digestório, circulatório e respiratório, 
retornando ao digestório. 

 
02.  C  

Em relação às três verminoses citadas, os 
hospedeiros intermediários são os animais nos 
quais os agentes etiológicos desenvolvem suas 
fases larvais.   

 
03.  A  

Os nematelmintos já apresentam sistema 
digestório do tipo completo e sistema nervoso do 
tipo ganglionar, enquanto a circulação e a 
respiração ocorrem por meio de difusão. 

 
04.  C  

Os vermes causadores da ancilostomose 
possuem lâminas na boca que retiram parte da 
mucosa intestinal, provocando hemorragias e, 
consequentemente, anemia. 

 
05.  D  

Amebíase e giardíase são protozooses. A 
ancilostomose é adquirida por meio de larvas que 
penetram através da pele do indivíduo. Todas as 
doenças citadas no texto poderiam ser evitadas 
por meio do saneamento básico, já que os ovos 
ou cistos dos parasitas são eliminados com as 
fezes do indivíduo doente. 

 
06.  A  

A elefantíase é causada por filárias, que são 
transmitidas pela picada do mosquito do gênero 
Culex sp. 

 
07.  E  

Na escala evolutiva, os nematelmintos foram os 
primeiros animais a apresentarem tubo digestório 
completo, com boca e ânus. 

 
08.  C  

Os platelmintos foram os primeiros a 
apresentarem simetria do tipo bilateral, enquanto 
os nematelmintos foram os primeiros a 
apresentarem cavidade corporal: o pseudoceloma. 

 
09.  D  

A planária (C) é um acelomado (II); a minhoca (B) 
é celomado (I); a lombriga (A) é pseudocelomado 
(III). 

 
10.  E  

As planárias, assim como as esponjas, possuem 
uma estrutura simples, podendo sofrer 
regeneração como forma de reprodução. 
 
 
 

 

AULA 6 
01.  E  

Os gastrópodes aquáticos, na maioria, respiram 
por meio de brânquias. 

 
02.  A  

Os bivalves, por serem filtradores, podem 
acumular substâncias tóxicas em seu organismo. 

 
03.  B  

No grupo de gastrópodes, existem exemplares 
terrestres que respiram por meio de pulmões, por 
isso a presença de conchas em meio terrestre. 

 
04.  D  

Os mexilhões são bivalves aquáticos que utilizam 
suas brânquias como meio de respiração e para 
filtrarem partículas de alimentos. 

 
05.  B  

A presença de pulmões em gastrópodes 
aquáticos determina o retorno desses animais ao 
ambiente aquático de animais terrestres que não 
se adaptaram ao novo ambiente. 

 
06.  B  

A metameria é uma característica presente nos 
anelídeos, nos artrópodes e nos cordados. 

 
07.  E  

Os moluscos podem ter respiração branquial, 
cutânea ou pulmonar, com sistema nervoso 
ganglionar e sistema digestório completo. 

 
08.  B  

Os moluscos bivalves apresentam a capacidade 
de filtração da água para se alimentar. 

 
09.  E  

Os moluscos produtores de pérolas pertencem à 
classe dos bivalves ou pelecípodes. 

 
10.  A  

Os anelídeos possuem o corpo metamerizado, 
onde em cada metâmero encontramos um par de 
nefrídeos excretores. 

 
AULA 7 
01.  B  

As sanguessugas possuem tubo digestório 
completo, com papo bem desenvolvido, podendo 
armazenar e digerir uma grande quantidade de 
sangue por longos períodos. 

 
02.  D  

A substância hirudina impede a coagulação do 
sangue, por isso sua utilização em tecidos 
próximos a uma necrose. 

 
03.  D  

Devido à respiração cutânea, em regiões áridas, 
ocorre a desidratação da pele e esses animais 
não conseguem respirar. 
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 04.  A  

A metameria é a maior característica evolutiva 
dos anelídeos em relação aos moluscos. 

 
05.  B  

Os representantes do filo dos anelídeos 
apresentam o corpo segmentado (metamerizado). 
Moluscos, platelmintos, nematelmintos e cnidários 
não são segmentados. As minhocas vivem no solo 
e sua escavação torna o solo mais poroso e 
aerado. Alimentam-se de matéria orgânica; 
portanto, contribuem para o processo de 
decomposição e reabsorção de elementos ao solo. 
As minhocas não são animais predadores, pois se 
alimentam de matéria orgânica. O nitrogênio está 
presente nos excrementos das minhocas, 
contribuindo para o crescimento vegetal. O húmus 
é um adubo natural, formado através da 
incorporação ao solo das fezes (excrementos) das 
minhocas, com grande variedade de elementos da 
decomposição de matéria orgânica.   

 
06.  E  

Os anelídeos são metamerizados, celomados, 
bilatérios e triblásticos. 

 
07.  A  

Os hirudíneos são anelídeos sem cerdas no corpo, 
com clitelo reprodutor, ventosas de fixação e 
sucção de sangue nos parasitas. 

 
08.  D  

As minhocas podem ser utilizadas como iscas 
para peixes em pescarias, mas não são suas 
presas naturais. 

 
09.  C  

As minhocas são anelídeos bilatérios e 
triblásticos, com sistema circulatório fechado  
e excreção por nefrídeos. 

 
10.  A  

Os anelídeos são animais protostômios, pois 
formam primeiro a boca. São metamerizados e 
celomados. 

 
AULA 8 
01.  D  

As abelhas possuem estruturas que auxiliam na 
coleta de pólen, como pelos finos espalhados pelo 
corpo, onde o pólen é aderido, além do auxílio de 
mandíbulas fortes e língua muito flexível para a 
manipulação.   

 
02.  A  

Em insetos, os gases respiratórios O2 e CO2 são 
trocados entre os tecidos corpóreos e o ambiente, 
diariamente, por meio de traqueias. A hemolinfa 
desses animais não possui qualquer pigmento 
respiratório.   
 
 

 

03.  E  
Imago é a fase adulta dos insetos. Quando o 
animal passa pelos estágios de larva e pupa, até 
se tornar imago, ele sofre uma metamorfose 
completa.   
 

04.  A  
Os escorpiões são vivíparos, com fecundação 
interna; após a gestação, ficam algum tempo no 
dorso da fêmea, até que estejam prontos para 
sobreviver; algumas espécies realizam 
partenogênese (fêmea se reproduz sozinha).   

 
05.  E  

Os aracnídeos, geralmente, apresentam o corpo 
dividido em cefalotórax e abdome. No cefalotórax 
não existem antenas e apresentam oito olhos 
simples e vários olhos compostos pequenos. Não 
existem apêndices articulados no abdome.   

 
06.  C  

Os animais hematófagos, quelicerados com 
quatro pares de apêndices locomotores e corpo 
com tamanho e forma lenticular, são carrapatos.   

 
07.  E  

A figura do tegumento é de artrópodes, 
invertebrados, que realizam trocas periódicas de 
seu exoesqueleto quitinoso, processo chamado  
de muda ou ecdise.   

 
08.  D  

A quitina, presente no exoesqueleto dos 
artrópodes, é um polissacarídeo nitrogenado 
conhecido como n-glucosamina. Ela protege o 
animal contra a desidratação e injúrias 
mecânicas.   

 
09.  D  

Os pulgões são insetos afídeos de pequeno porte 
que perfuram as partes delicadas das plantas, 
introduzindo seu estilete bucal nos vasos 
liberianos do floema. São prejudiciais aos 
vegetais, porque sugam a seiva orgânica 
(elaborada) necessária à sobrevivência e 
reprodução dos vegetais.   

 
10.  A  
 O vetor transmissor dos vírus da dengue e zica 

são os mosquitos da espécie Aedes aegypti, 
pertencente ao filo Arthropoda e à classe Insecta, 
a qual possui seis patas (três pares) e peças 
bucais externas. Essa espécie apresenta o corpo 
com coloração escura, com listras brancas no 
abdômen e pernas, distinguindo-a de outras 
espécies. 
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 AULA 9 
01.  E  

As abelhas atuam na polinização cruzada entre as 
plantas. O parasitismo é uma relação desarmônica. 
Os grãos de pólen são células haploides. 

 
02.  B  

As aranhas são artrópodes quelicerados com o 
corpo dividido em cefalotórax e abdome. 
Apresentam quatro pares de patas articuladas no 
cefalotórax e não possuem antenas, sendo 
animais áceros. O abdome das aranhas não é 
segmentado, e, sim, tagmatizado, isto é, formado 
pela fusão de segmentos. Tanto fêmeas quanto 
machos constroem teias. Mutações ou aberrações 
cromossômicas são alterações no número ou na 
estrutura dos cromossomos de uma espécie.   

 
03.  D  

As características observadas no animal levado 
para identificação permitem classificá-lo, assim 
como, por exemplo, o escorpião.   

 
04.  E  

Crustacea não é o único que apresenta brânquias 
entre os três táxons citados; alguns insetos 
possuem brânquias em sua fase larval. Além de 
Insecta, Crustacea apresenta antenas. Os túbulos 
de Malphigi são os órgãos excretores de Insecta. 
O exoesqueleto é uma característica comum de 
todos os táxons de Arthropoda. Insecta apresenta 
três pares de apêndices torácicos (pernas).   

 
05.  B  

Os representantes do filo dos artrópodes 
apresentam simetria bilateral, exoesqueleto de 
quitina e apêndices articulados.   

 
06.  B 

O artrópode I pertence à classe dos insetos, enquanto 
o II é representante da classe dos aracnídeos.   

 
07.  E  

No desenvolvimento dos insetos holometábolos, 
observam-se as fases de ovo-larva-pupa ou 
crizálida-imago ou adulto. No desenvolvimento 
dos insetos hemimetábolos, observam-se as 
seguintes fases: ovo ninfa adulto (imago).→ →   

 
08.  D 

Os insetos normalmente apresentam o corpo 
segmentado em cabeça, tórax e abdome.   

 
09.  E  

Camarões, siris e moscas são animais 
pertencentes ao filo dos artrópodes. Todos 
possuem exoesqueleto de quitina, corpo 
segmentado e apêndices articulados.   

 
10.  B  
 O caranguejo bernardo-eremita é um 

representante da classe dos crustáceos do filo 

dos artrópodes. As falas de Vinicius, Karla, Flávia 
e Igor estão equivocadas. Carlos está correto, 
porque o crustáceo protege o seu abdome, 
desprovido de exoesqueleto, no interior da concha 
abandonada de um molusco já morto. 

 
AULA 10 
01.  D  

Na classificação dos seres vivos, o epíteto 
genérico é escrito com inicial maiúscula, enquanto o 
epíteto específico é escrito com inicial minúscula. 

 
02.  C  

Aracnídeos são artrópodes quelicerados. A 
circulação dos artrópodes é do tipo aberto. 

 
03.  C  

Carrapatos são quelicerados da classe dos 
aracnídeos. 

 
04.  D  

As pulgas são insetos. Carrapatos e ácaros são 
aracnídeos. Todos são artrópodes. 

 
05.  D  

As Ascaris lumbricoides são vermes 
nematelmintos ou cilíndricos com dimorfismo 
sexual, sendo o macho menor que a fêmea. 

 
06.  C  

A maioria dos moluscos é de aquáticos marinhos. 
 
07.  B  

Os cnidários são animais radiolários, enquanto a 
maioria dos animais é de bilatérios. 

 
08.  D  

Os gastrópodes são os moluscos com pés e 
rádula mais desenvolvidos. 

 
09.  B  

Os coleópteros compreendem os besouros, 
principalmente. O besouro rola-bosta pode se 
alimentar de fezes de animais em decomposição. 

 
10.  E  

Os peixes não possuem exoesqueleto; as 
escamas são estruturas epidérmicas ou 
dermoepidérmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


