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Exercícios – Invertebrados 
 
1) (PUC – PR) Uma das principais medidas de controle do Schistosoma mansoni, 
causador da esquistossomose, é: 
a) Eliminação dos caramujos transmissores. 
b) Tratamento de cães e gatos parasitados. 
c) Campanha contra construção de casas de barro ou pau-a-pique. 
d) Destruição dos criadouros de larvas de mosquitos. 
e) Inspeção rigorosa da carne nos abatedouros. 
 
2) (PUC – SP) Um restaurante apresenta o seguinte cardápio: 
I. Casquinha de siri. 
II. Salada de rúcula e agrião com lascas de queijos camembert e roquefort. 
III. Risoto de frutos do mar, contendo lula, marisco e camarão. 
Considerando-se apenas os componentes descritos em I, II e III, é correto afirmar 
que fazem parte daquele cardápio: 
a) artrópodes, moluscos, algas e fungos. 
b) artrópodes, moluscos, fungos e angiospermas. 
c) artrópodes, protocordados, algas e angiospermas. 
d) moluscos, protocordados, algas e fungos. 
e) moluscos, protocordados, fungos e angiospermas. 
 
3) Animais invertebrados não possuem vértebras ou crânio. Dos animais a seguir, 
qual não representa um exemplo de invertebrado? 
a) Lampreia. 
b) Esponja. 
c) Esquistossomo. 
d) Polvo. 
e) Estrela-do-mar 
 
4) (UFC) “Recifes são ambientes resistentes à ação de ondas e correntes marinhas, 
estando entre os ecossistemas mais produtivos. Podem ter origem biogênica ou não. 
Recifes biogênicos são formados por organismos marinhos (animais e vegetais) 
providos de esqueleto calcário.” (Ciência Hoje, jan-fev 200, pág. 19) 
O filo animal mais representativo na formação de recifes e sua respectiva classe é: 
a) Arthropoda - Crustacea. 
b) Mollusca - Gastropoda. 
c) Cnidaria - Anthozoa. 
d) Mollusca - Cephalopoda. 
e) Cnidaria - Scyphozoa. 
 
5) (UECE) O Reino Animalia reúne uma grande diversidade de organismos 
distribuídos em Filos que encerram determinadas características peculiares.  
Considere as seguintes afirmativas: 
I. O Filo Porífera reúne as esponjas, animais de organização muito simples, que 
absorvem água com partículas alimentares através de células especializadas 
chamadas coanócitos. 
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II. O Filo Arthropoda reúne grande diversidade de animais que se caracterizam por 
ter corpo protegido por um exoesqueleto de quitina. 
III. O Filo Cnidaria reúne somente animais vertebrados como peixes, anfíbios, aves 
e mamíferos. 
IV. São animais parasitas pertencentes ao Filo Nematoda os ancilóstomos, que 
provocam o amarelão, e as filárias, causadoras da elefantíase. 
São corretas: 
a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I, II e IV 
d) I, III e IV 
 
6) (UFC) O filo dos invertebrados mais relacionado ao homem é aquele que inclui as 
estrelas-do-mar, ou seja, os equinodermas. A justificativa para essa conclusão 
surpreendente foi baseada principalmente no estudo comparativo: 
a) do desenvolvimento embrionário. 
b) da simetria dos organismos. 
c) do documentário fóssil. 
d) da fisiologia. 
e) do genoma. 
 
7) (UFSC) Com relação ao Reino Animal, assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 
01. Formado por animais sésseis e geralmente hermafroditas, a maioria das espécies do 
filo Poríferos são aquáticas, apesar de existirem algumas espécies terrestres. 
02. A lombriga e a solitária (tênia), parasitas do intestino humano, pertencem aos filos 
Platelmintos e Nematelmintos, respectivamente. 
04. Animais cujo corpo é formado por numerosos anéis repetidos (metâmeros) pertencem 
ao filo Anelídeos, do qual a minhoca é o representante mais conhecido. 
08. O filo Cnidários é formado, basicamente, por dois tipos morfológicos de indivíduos, 
que são: pólipos, cujo principal representante é a água-viva, e medusas, representadas 
pelos corais. 
16. No filo Moluscos existem indivíduos com concha externa, como é o caso das ostras e 
mexilhões, e também indivíduos sem ela, como é o caso da lula e do polvo. 
32. De todo o reino animal, o filo Artrópodes é o que apresenta o maior número de 
espécies. 
64. No filo Cordados, somente a classe Mamíferos apresenta circulação dupla e completa. 
 
8) Qual as principais características dos invertebrados? 
a) Pernas e pés articulados 
b) Células de defesa chamadas de cnidócitos 
c) Não possuírem vertebras 
d) Possuírem vertebras 
e) Serem todos insetos 
 
9) (UFPR) Em relação à classificação dos animais, é correto afirmar: 
a) As planárias, apesar de não serem parasitas, são classificadas no Filo Platyhelminthes. 
b) Os pernilongos não são considerados insetos, porque apresentam apenas um par de 
asas. 
c) As estrelas-do-mar pertencem ao Filo Chordata, pois apresentam esqueleto interno. 
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d) Os caramujos não pertencem ao Filo Mollusca (= corpo mole), pois apresentam uma 
concha dura que os envolve. 
e) Os vertebrados apresentam dois pares de apêndices; portanto, peixes não são 
vertebrados. 
 
10) (PUC-Camp) Na história evolutiva aceita pela maioria dos zoólogos, o primeiro 
grupo de animais a apresentar simetria bilateral acompanhada de processo de 
cefalização é o dos: 
a) poríferos. 
b) cnidários. 
c) artrópodes. 
d) platelmintos. 
e) equinodermos. 
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