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SIMULADO DE BIOLOGIA – 3º BIMESTRE  

1) Por centenas de anos, as sanguessugas foram usadas tratamento para qualquer mal – até 

que sumiram de cena. Elas estão colocando as ventosas de fora novamente. No fim do 

século XIX, haviam sido banidas como símbolo de uma medicina que não conhecia os 

riscos da contaminação por microrganismos. Mas uma substância anticoagulante presente 

na saliva das sanguessugas, a hirudina, tem se mostrado uma solução eficaz para tratar 

hematomas decorrentes de cirurgias plásticas e até para salvar reimplantes de dedo e orelha. 

Ela permite que o sangue circule enquanto os microvasos sanguíneos que não puderam ser 

religados durante a operação não se refizeram. Assim, a parte reimplantada é mantida viva 

até o restabelecimento da circulação. 

No ano passado, a FDA, o órgão do governo americano que regulamenta alimentos e 

remédios, autorizou o uso medicinal da espécie Hirudus medicinalis. 

Chegamos a vender 100 mil sanguessugas por ano, principalmente para os Estados Unidos', 

afirma Brigitte Latrille, presidente da companhia francesa Ricarimpex, um dos maiores 

criadouros mundiais. 

Sanguessugas 

a) pertencem ao grupo dos anelídeos com corpo segmentado, celomados e triblásticos. 

b) não podem ser utilizadas pela medicina uma vez que seu grau de parentesco com o 

homem é muito distante. 

c) são animais deuterostômios. 

d) apresentam sistema digestório completo, com forma tubular, com boca e ânus e a 

digestão é do tipo intracelular. 

 

2) Udesc-SC – Assinale a alternativa que apresenta uma característica comum entre os 

organismos conhecidos como planárias, lombrigas, minhocas, borboletas e caramujos. 

a) Deuterostômios. 



b) Corpo segmentado. 

c) Folhetos embrionários diblásticos. 

d) Simetria bilateral. 

 

3) PUC-PR – Num restaurante do litoral paranaense, havia vários pratos típicos. Qual das 

alternativas mostra a relação correta, uma vez que o garçom não sabia identificar quais 

pratos eram feitos com moluscos e quais os feitos com crustáceos? 

a) Pescada frita e salada de polvo. 

b) Risoto de mariscos e lulas assadas. 

c) Arroz com polvo e ensopado de badejo. 

d) Sopa de ostras e maionese de siri. 

 

4)  (Fed. Juiz de Fora) Animais aquáticos ou terrestres, segmentados, sugadores de sangue, 

com ventosas nas extremidades do corpo. Tais caracteres referem-se a: 

a) Platyhelminthes = Turbellaria (Planárias).  

b) Anellida = Oligochaeta (minhocas). 

c) Anellida = Hirudinea (Sanguessugas). 

d) Artropoda = Insecta (Barbeiro). 

 

5) (UEPG) O polvo, a minhoca, a aranha, as esponjas e as planárias pertencem, 

respectivamente, aos filos: 

a) Poríferos, Anelídeos, Aracnídeos, Cnidários e Platelmintos. 

b) Moluscos, Anelídeos, Aracnídeos, Equinodermos e Artrópodes. 

c) Moluscos, Anelídeos, Artrópodes, Poríferos e Platelmintos. 

d) nenhuma das alternativas acima está correta. 

 

6) Muitos turistas quando vão ao litoral costumam se alimentar de uma iguaria local a qual 

chamam de mariscos. Tais animais pertencem ao grupo dos moluscos. 

Por meio de conhecimentos adquiridos, pode-se concluir que esses animais fazem 

parte da seguinte classe:  

a) Gastrópoda. 

b) Cefalópoda. 

c) Oligoquetas. 

d) Bivalva. 

 

 

 

 


