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1) Genoma da esponja-do-mar revela genes de centenas de milhões de anos 

4 de agosto de 2010 | 18h46 

(...) A esponja passa a ser o animal mais primitivo a ter o genoma sequenciado e, de acordo com os autores do 

trabalho, o sequenciamento revela que uma "riqueza genética espantosa" estava disponível na aurora do reino 

animal. 

Um dos autores do trabalho publicado na Nature, Kenneth S. Kosik, da Universidade da Califórnia em Santa 

Bárbara, explica que a origem evolucionária dos animais foi marcada pela capacidade de diferentes células 

assumirem propriedades especializadas e trabalhar em conjunto pelo bem do organismo.  

"A esponja representa uma janela para esse momento", disse ele, em nota. 

Ele acrescenta como exemplo, que embora a esponja não tenha neurônios, seu genoma revela a presença de genes 

encontrados nesse tipo de célula (...).  

Baseando-se na anatomia e fisiologia desse grupo, some os itens corretos.  

01) Animais simétricos ou de simetria radial que podem alcançar até 2 metros de altura.  

02) Coanócito, pinacócito e porócitos são estruturas responsáveis por promover a circulação da água, revestir o 

corpo das esponjas e distribuir os nutrientes obtidos na digestão respectivamente.   

04) Estruturas de sustentação desses animais localizam-se na mesogleia e são formadas por carbonato de cálcio 

ou sílica, de origem mineral ou ainda fibras proteicas de espongina, esta de origem orgânica. 

08) Presença de sistemas e capacidade das células assumirem propriedades especializadas tornam esse grupo 

bastante evoluído. 

16) De acordo com o grau de complexidade de uma esponja, ela será denominada de áscon, sícon e lêucon, estas 

últimas se mostram mais simples.  

32) Excreção e respiração desses animais ocorrem por difusão.  

64) Esponjas reproduzem-se por brotamento ou gemulação, não ocorrendo reprodução sexuada.  

Soma: _________ 

 

2) UFRGS-RS – Invertebrados e vida livre ou parasitária, acelomados, triblásticos, com excreção por células-

flama e trato digestivo sem ânus são características dos: 

a) nematelmintos 

b) anelídeos 

c) poríferos 

d) platelmintos 

e) cnidários 

 

3) A seguir estão alguns aspectos biológicos estudados. 

I. Sistema digestório completo.   

II. Ausência de sistema nervoso. 

III. Excreção através das células-flama ou solenócitos.  

IV. Sistema respiratório por difusão.   

V. Corpo revestido pela cutícula.  

Referem-se aos nematelmintos 

a) apenas I e IV. 

b) apenas IV e V. 

c) I, II e III. 

d) I, IV e V. 

e) I, II, IV e V.   

 



4)  Mencione três classes do filo cnidária e os ambientes onde vivem seus representantes. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5) Udesc-SC – Os Platelmintos classificam-se em: Turbellaria, Trematoda e Cestoda. Assinale a alternativa que 

corresponde às espécies que fazem parte desses grupos, respectivamente. 

a) Ancylostoma duodenale, Taenia saginata e Planárias (nome popular). 

b) Taenia saginata, Ancylostoma duodenale e Wuchereria bancrofti. 

c) Schistosoma mansoni, Planárias (nome popular) e Taenia solium. 

d) Planárias (nome popular), Schistosoma mansoni e Taenia solium. 

e) Planárias (nome popular), Ancylostoma duodenale e Taenia saginata 

 

6) Um grupo especial de cnidários forma os recifes de corais. Estes proporcionam um ambiente ideal para o 

desenvolvimento de fauna e flora muito características. Graças às condições de iluminação e transparência da 

água, os recifes de corais são localidades de alta produtividade biológica. De todas as comunidades de águas rasas 

tropicais, os recifes de corais são as mais ricas em biodiversidade.  

Representantes do filo abordado no texto apresentam algumas células especializadas, sendo uma delas os 

chamados cnidoblastos. Assinale a alternativa que melhor define essa célula.   

a) Células gelatinosas muito abundantes nas medusas, responsáveis pela sustentação do indivíduo.   

b) Células urticantes formadas pelo cnidocílio e pelo nematocisto, que atuam na defesa do organismo. Também 

atuam na captura de alimentos. 

c) Células responsáveis por transmitir estímulos nervosos. 

d) Células flageladas que promovem a circulação da água além de digerirem as partículas alimentares suspensas.  

e) Atuam na excreção dos cnidários.    

 

7) Cefet-PI  

– Você encontrou presunto! 

– E daí? 

– Onde tem presunto tem porco. E onde tem porco tem neurocisticercose. 

– Tênia? Acha que ela tem um verme no cérebro? 

– Em caso típico, se não cozinhar bem a carne de porco […] pode ingerir larvas de tênias vivas. 

– Elas têm pequenos ganchos… se prendem no intestino vivem, crescem e se reproduzem. 

– Uma tênia pode produzir de 20 a 30 mil ovos por dia […] os ovos podem atravessar a parede do intestino e 

chegar ao sangue […] 

DR. HOUSE, M.D. Episódio 1. 1ª temporada. 

No dia a dia dentro de um hospital a equipe do Dr. Gregory House tenta diagnosticar doenças muitas 

vezes complicadas. O diálogo anterior revela mais um caso que Dr. House e sua equipe tenta solucionar. Refere-

se a uma garota de 29 anos que procura ajuda após passar por um desmaio e uma crise convulsiva em sua sala de 

aula. Sobre a situação explicitada podemos afirmar 

I. A paciente pode estar com cisticercose e teníase. 

II. De modo geral, a principal profilaxia para a cisticercose é ingerir carne de porco sempre bem cozida. 

III. Para combater a teníase a paciente, tida como hospedeira intermediária, deve ter filtrado a água que utiliza 

para beber e ter lavado muito bem as frutas e verduras que costuma ingerir diariamente. 

Marque a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmação I está correta. 

b) As afirmações II e III estão corretas. 

c) Apenas a afirmação III está incorreta. 

d) Apenas afirmação II está correta. 

e) Nenhuma afirmação está correta. 

 

8) PUC-PR – Uma pessoa que vive na zona rural foi ao posto médico da cidade. O médico observou que esse 

paciente se encontrava descalço e malvestido, apresentava magreza, palidez e seu intestino estava repleto de 

vermes. Dado esse contexto, identifique os vermes intestinais responsáveis pelo estado desse rapaz e identifique 

o que ele deve fazer para não adquiri-los. 

a) Lombrigas; e andar sempre calçado. 

b) Ancilóstomo; e vestir-se bem. 

c) Lombrigas; e lavar bem as verduras. 

d) Tênias; e comer carne bem cozida. 

e) Ancilóstomo; e andar sempre calçado. 
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