
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86900-000 Jandaia do Sul – Paraná 

 

   

BIOLOGIA -2º ANO 

 

Atividade para terça-feira (14 de julho de 2020) – 2 AULAS 

 

REVISÃO DE CONTEÚDOS  

 

ATIVIDADE: COPIAR E RESOLVER OS EXERCÍCIOS NO CADERNO DE 

BIOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86900-000 Jandaia do Sul – Paraná 

Jandaia do Sul, 14 de julho de 2020 

  

Aluno (a):............................................................................................................. 2º Ano  

 Profª : Elisângela Flávia Verginio Pereira                                              

                                                

Atividade de Biologia 

 

1) O que é um parasita? Dê exemplos de dois filos que 

apresentem organismos parasitas. 

2) Diferencie o sistema nervoso dos Cnidários e dos 

Platelmintos. 

3) Por que não se pode dizer que Platelmintos e 

Nematelmintos têm sistemas digestórios semelhantes 

se ambos são grupos de vermes? 

4) Taenia solium e Taenia saginata são parasitas que 

provocam lesões profundas e se alimentam dos 

nutrientes contidos no sangue, como a vitamina B12. 

Sobre esses vermes, responda: 

a) A que filo pertencem esses parasitas? 

 

b) Que órgão é, principalmente, acometido pela 

teníase, doença que esses vermes causam? 

 

c) Como se dá a contaminação do humano? 

5) A cisticercose é uma doença negligenciada pelos 

órgãos públicos de saúde e pode ser evitada a partir 

de medidas simples de higiene. Sobre essa 

enfermidade, indique: 

 

a) Duas medidas de prevenção. 

 

b) O hospedeiro intermediário e o definitivo. 



6) Sobre a Ascaridíase, indique: 

a) Qual o verme causador dessa doença? 

 

b) Como ocorre a sua transmissão? 

 

c) O ciclo de vida do verme. 

7) O que é amarelão? 

8) (Vunesp) Existe uma frase usada em certas regiões, 

relativa a lagos e açudes: "Se nadou e coçou, é 

porque pegou". 

a) Essa frase se refere à infecção por qual parasita? 

 

b) Explique a razão da frase citada. 

9) Cite duas verminoses que envolvam um ciclo 

pulmonar de contaminação. 

10) Sobre a Filariose ou Elefantíase, indique: 

a) O Agente causador e como é a transmissão. 

 

b) Localização do verme no corpo dos hospedeiros. 

 

c) Sintomas e medidas profiláticas da doença. 


