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Questão 01  
O ciclo biológico do 'Schistosoma mansoni', que causa no 
homem a esquistossomose e tem como hospedeiro 
intermediário um caramujo, está representado na figura a 

seguir. As figuras 1, 2, 3 e 4 ilustram medidas de prevenção 
para doenças causadas por parasitas. 
Considerando a análise do esquema e seus conhecimentos 
sobre o assunto, responda: 
 
a) Quais das medidas (1, 2, 3 e 4) apontadas no 
esquema são realmente eficazes no combate da doença em 
questão? Justifique. 
b) Quais seres são considerados hospedeiros definitivos e 
intermediários do verme? 
 
Hospedeiro definitivo: ___________________________ 

Hospedeiro intermediário: ________________________ 

 
Questão 02  
Leia este trecho de Jeca Tatu – A Ressureição: 

 
“Um dia um doutor portou lá por causa da chuva e 

espantou-se de tanta miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e 
chucro, resolveu examiná-lo.  
Amigo Jeca, o que você tem é doença. 
Pode ser. Sinto uma canseira sem fim, e dor de cabeça, e 
uma pontada aqui no peito que responde na cacunda. 
Isso mesmo. Você sofre de anquilostomiase. 
Anqui... o quê? 
Sofre de amarelão, entende? Uma doença que muitos 
confundem com a maleita. 
Essa tal maleita não é a sezão? 
Isso mesmo. Maleita, sezão, febre palustre ou febre 
intermitente: tudo é a mesma coisa, está entendendo? 
A sezão também produz anemia, moleza e esse desânimo do 
amarelão; mas é diferente. Conhece-se a maleita pelo arrepio, 
ou calafrio que dá, pois é uma febre que vem sempre em 
horas certas e com muito suor. O que você tem é outra coisa. 
É amarelão.” 

http://www.projetomemoria.art.br/MonteiroLobato/ 
bibliografialobatiana/contos1.html 

 
Tomando por base as informações sobre as enfermidades 
descritas no fragmento acima, responda: 
 

a) Qual é a verminose citada por Monteiro Lobato em seu 
texto Jeca Tatu – A Ressureição? Como ela é contraída? 
b) Que medidas profiláticas podem ser utilizadas no combate 
desta doença? 
 
Questão 03  
Em um jardim, Júlia via minhocas na terra. Como sempre foi 
interessado por aprender mais sobre os seres vivos, ficou 
curiosa em saber mais sobre este animal. Ajude Júlia e 
responda aos termos abaixo sobre esses animais. 
 
a) Indique a Júlia duas características do filo ao qual as 
minhocas pertencem. 
b) Explique a importância desses animais do ponto de vista 
ecológico, para os solos de uma região. 
 
Questão 04  
Os moluscos são animais de corpo mole que podem estar 
presentes nos ambientes terrestres úmidos e aquáticos. 
Considerando os seus conhecimentos sobre esse grupo de 
animais, responda o que se pede: 
 
a) Quais são as classes que compõem esse filo? Dê 
exemplos. 
b) Como as ostras formam as pérolas? 
 
Questão 05  
Analise a figura abaixo:   

 
Fonte: <http://www.frivasa.com.br/qualidade>. Acesso em: 13 

set. 2010. 
 

Um menino acompanhava sua mãe durante as compras em 
um supermercado, quando notou que o pedaço de carne de 
porco que ela havia colocado no carrinho estava com a marca 
azul de um carimbo escrito “S.I.F.”. A mãe esclareceu que 
aquele carimbo indicava que a carne fora fiscalizada e que 
poderia ser ingerida sem que se contraísse uma determinada 
verminose.  

 
a) Com relação ao descrito acima, identifique o nome da 
verminose (ou do parasita) e aponte duas medidas que são 
uteis para evitar essa doença. 
b)  Qual a doença ocorreria em nosso organismo, caso 
ingeríssemos os ovos desse parasita? Como evitá-la? 
 
Questão 06 
Os peixes ósseos apresentam uma estrutura conhecida como 
bexiga natatória, responsável pelo equilíbrio hidrostático do 
animal. O ajuste da profundidade é feito através do aumento 
ou redução de volume do referido órgão, controlando assim a 



flutuabilidade. Entretanto, os tubarões, como o de Cananéia, 
com 3.500 Kg, são peixes cartilaginosos e não possuem 
bexiga natatória. A tabela a seguir mostra o resultado das 
pesagens de várias partes de seu corpo. 
 

 
                             (adaptado: w.w.w.cananeia.net/tubarao.php) 
 
Item A: Cite uma característica anatômica dos tubarões que 
contribuem para diminuir sua densidade e melhorar sua 
flutuabilidade. 
Item B: Diferencie os mecanismos de reprodução dos 
condrictes e dos osteíctes. 
 
Questão 07 
A ocupação do ambiente terrestre por parte dos vertebrados 
levou ao surgimento evolutivo, a partir inicialmente de 
ancestrais peixes, de vários táxons de tetrápodes como 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Estes táxons precisaram 
desenvolver adaptações para enfrentar os desafios 
representados pela vida fora da água. Entre esses desafios, 
podemos citar: locomover-se fora da água, sustentar o corpo 
em um meio de menor densidade e sobreviver em um 
ambiente sujeito a grandes variações de temperatura. 
 
Item A: Cite adaptações surgidas entre os tetrápodes 
terrestres, para cada um dos desafios a seguir. 
 
I. Adaptação morfológica para locomoção fora da água, sobre 
o solo. 
II.  Adaptação fisiológica para respirar no ambiente terrestre. 
 
Item B: Os anfíbios representam um estágio de transição no 
processo de ocupação do ambiente terrestre por parte dos 
vertebrados. Cite uma das características presentes entre os 
anfíbios que os tornam menos adaptados ao ambiente 
terrestre, em comparação com os outros grupos de 
vertebrados 
 

Questão 08 
Analise as figuras abaixo, que representam dois animais 
pertencentes ao grupo dos vertebrados, para responder aos 
itens que seguem abaixo: 

 
Item A: A que grupos 
de vertebrados 
pertencem esses 
animais? 
Item B: Como o animal 
da figura 01 captura 
suas presas? Como 
eles podem se defender 
de seus predadores? 

Item C: Diferencie os animais quanto aos mecanismos de 
locomoção que eles apresentam. 
 
Questão 09 
A classificação sistemática de um animal normalmente é 
baseada em diferentes critérios, como suas características 
morfológicas e fisiológicas, e seu desenvolvimento 
embrionário. Um taxonomista, considerando os critérios gerais 
das diferentes classes de cordados, observa em um animal as 
seguintes características: 
 
 
 
   

Conclui, então, que se trata de 
  
a)    um peixe. 
b)    um réptil. 
c)    um anfíbio. 
d)    uma ave. 
e)    um mamífero. 
 
Questão 10 
Observe as figuras abaixo. 
 

 
 
Elas representam duas classes de animais pertencentes ao 
Filo Chordata. A respeito das principais características desses 
animais, analise as proposições abaixo e julgue-as em 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 
(     ) Na Figura 1, pode-se observar um peixe da Classe 
Chondrichthyes, animal que apresenta esqueleto cartilaginoso; 
e, na Figura 2, um representante da Classe Osteichthyes, 
animais de esqueleto ósseo.  
(     ) A linha lateral é um órgão exclusivo dos peixes ósseos e 
tem por função detectar vibrações na água.  
(     ) As brânquias dos peixes Chondrichthyes encontram-se 
protegidas por um opérculo.  
(     ) Os peixes cartilaginosos apresentam a boca localizada 
na porção ventral do corpo, enquanto nos peixes ósseos a 
posição é anterior (frontal).  
 
Questão 11 
“Durante uma visita a um parque ecológico de Manaus não 
pude deixar de notar o canto e o voo dos mais belos seres que 
nos rodeavam a procurar algo para se distrair ou apreciar.”  
 
O trecho acima se refere a um grupo de animais vertebrados 
que junto com outros também conseguiram conquistar o 
ambiente terrestre, esses animais fazem parte do grupo: 
 
a) Aves. 
b) Mamíferos. 
c) Anfíbios. 
d) Répteis. 
e) Peixes 
 
Questão 12 
Verifique qual dos animais abaixo poderia ser caracterizado 
pela seguinte descrição:  
 
"Animal vertebrado, cordado, apresentando pele sem 
glândulas, recoberta por escamas de queratina; a temperatura 
do seu corpo varia com o ambiente e seus ovos apresentam 
casca protetora."  
 
O animal poderia ser:  
 
a) uma rã.    b) uma sardinha.   c) um pingüim.  
d) uma cobra.   e) um tubarão. 

 

-      pele úmida e com glândulas. 
-      necessidade do meio aquático para reproduzir. 
-      respiração pulmonar rudimentar na fase adulta. 
-      membrana interdigital entre os dedos da pata. 
 


