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Filo Platyhelminthes

Capítulo 14

01  As planárias são exímias exploradoras do ambiente e são, 
em sua maioria, predadoras. Durante a alimentação, a pla-
nária protrai a faringe musculosa sobre o alimento. Então, 
ela elimina enzimas produzidas por células glandulares da 
parede do intestino. Portanto, a digestão se inicia fora do 
corpo da planária. A seguir, o alimento parcialmente dige-
rido é sugado pela faringe, passa pela boca e é transportado 
para a cavidade gástrica, onde ocorre a digestão extracelu-
lar. Finalmente, as células do epitélio intestinal absorvem os 
nutrientes e completam a digestão intracelular.

02  E

 Os animais da classe Turbellaria não possuem sistema cir-
culatório. Logo, a distribuição dos nutrientes é realizada 
pela cavidade gastrovascular ramificada. Esse tipo de dis-
tribuição limita o tamanho das planárias, uma vez que a 
distribuição de substâncias pelo corpo se faz lentamente 
por difusão.

03  C

 Os platelmintos são animais triblásticos, ou seja, possuem 
três folhetos germinativos: ectoderme, endoderme e meso-
derme. Como o único espaço interno no corpo desses ani-
mais é a cavidade gástrica, os platelmintos são denomina-
dos acelomados (sem celoma). Além disso, eles possuem 
simetria bilateral; sistema digestório incompleto ou ausente 
(no caso dos cestódeos); sistema excretor por meio de célu-
las-flamas; e processo de cefalização com cordões nervo-
sos longitudinais. Por fim, existem espécies de platelmintos 
anaeróbias (endoparasitas intestinais) e espécies aeróbias. 
Essas últimas realizam respiração cutânea e a distribuição 
de gás oxigênio e de nutriente ocorre por difusão. 

04  A

 As planárias possuem elevada capacidade regenera-
tiva, uma consequência da presença de células toti-
potentes – que podem se diferenciar em qualquer 
tipo celular – no mesênquima. Quanto à locomoção, 
as células epidérmicas da face ventral das planárias 
possuem cílios que ajudam na movimentação. Além 
disso, esses animais apresentam três tipos de muscula-
tura: circular, longitudinal e transversal, que permitem 
diversos movimentos, como encurtamento ou alonga-
mento do corpo e alteração da direção do movimento. 

 Na respiração, as planárias absorvem o oxigênio direta-
mente do meio externo por meio de respiração cutânea 
e o gás oxigênio é distribuído por difusão. Por fim, os tur-
belários não apresentam sistema circulatório, enquanto o 
sistema excretor é simples e é composto de células-flama.

05  E

 As planárias são monoicas, ou seja, todos os indivíduos 
possuem sistema reprodutor masculino e feminino. Elas 
possuem órgão copulador e, durante a cópula, ocorre 
fecundação cruzada e interna. Os zigotos formados con-
têm os embriões e são ricos em vitelo, a substância nutri-
tiva que irá alimentar os embriões. Os zigotos são, então, 
envoltos por um casulo que é expelido e fixado a um 
substrato, geralmente plantas aquáticas. Após os zigotos 
passarem por desenvolvimento direto, o casulo se rompe 
e as planárias juvenis são liberadas para completar seu 
desenvolvimento no meio externo.

ATIVIDADES PROPOSTAS – PÁG. 32

01  E
I. Os cnidários são majoritariamente marinhos, com 

algumas espécies dulcícolas, e possuem cnidoblastos 
(células urticantes envolvidas na defesa e na captura 
de alimentos).

II. Os platelmintos, por sua vez, são aquáticos (marinhos e 
dulcícolas), terrestres úmidos ou parasitas, e possuem 
células-flama que participam do sistema excretor.

III. Já os poríferos são majoritariamente marinhos e apre-
sentam células flageladas denominadas coanócitos.

02  C
 A excreção nos platelmintos é feita por meio dos proto-

nefrídios. Essas estruturas possuem células terminais com 
muitos flagelos, denominadas células-flama, onde ocorre 
a filtração dos fluidos corporais.

03  A
 Acompanhando o processo de cefalização, ocorreu o 

desenvolvimento de certos órgãos do sentido nos pla-
telmintos. Os ocelos são células fotorreceptoras capa-
zes de identificar a luz e direcionar o deslocamento dos 
platelmintos. Além disso, existem as células táteis e qui-
miorreceptoras, que ajudam na identificação das presas. 
Finalmente, algumas espécies possuem estatocistos, que 
ajudam no equilíbrio. 

04  D
 Nos turbelários, a reprodução assexuada ocorre por meio 

de fissão transversal. As planárias podem se dividir trans-
versalmente e cada parte originará uma nova planária.
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05  C
 Comensalismo e mutualismo não são mecanismos de 

defesa, mas, sim, relações ecológicas entre diferentes 
espécies. No primeiro, uma espécie se encontra asso-
ciada à outra, sem que haja prejuízo. Já no segundo, as 
duas espécies mutualísticas dependem uma da outra, 
sendo uma relação obrigatória. O parasitismo, por sua 
vez, consiste em uma relação entre duas espécies na qual 
o parasita se beneficia (consegue alimento) e o parasitado 
sofre prejuízos, mas geralmente não morre. Por fim, colo-
rismo é uma relação ecológica inexistente. 

06  E
 Os platelmintos, assim como os cnidários, apresentam 

sistema digestório incompleto, ou seja, eles não possuem 
ânus. No entanto, os platelmintos apresentam uma novi-
dade: a presença de uma faringe protrátil que auxilia na 
digestão extracorpórea inicial das planárias.

07  D
I. (V) Os cnidários apresentam apenas dois folhetos 

germinativos, por isso são animais diblásticos. Já 
os platelmintos apresentam, além da endoderme 
e da ectoderme, um terceiro folheto germinativo.

II. (F) Ao se compararem os filos Porifera, Cnidaria e 
Platyhelminthes, observa-se que os poríferos não 
apresentam tecidos verdadeiros. Além disso, os 
coanócitos estão presentes apenas nos poríferos. 

III. (V) Os cnidários e os poríferos já apresentam sistema 
digestório incompleto, pois possuem apenas a 
cavidade bucal. 

IV. (F) Os platelmintos não possuem sistema circulatório 
e a distribuição de nutrientes pelo sistema diges-
tório ramificado. 

08  B
 Nos platelmintos, a respiração é cutânea e a distribuição 

de gás oxigênio ocorre por meio de difusão simples. Já a 
distribuição de nutrientes é feita pela cavidade digestória 
ramificada.

09  C
 Nos representantes do filo Platyhelminthes, o sistema 

circulatório está ausente; o sistema digestório é incom-
pleto, contendo apenas boca, cavidade gástrica e faringe 
protrátil; e a excreção é realizada por células especiais, as 
células-flama, ricas em flagelos que promovem a filtração 
dos fluidos corporais.

10  B
I. (F) A reprodução assexuada nos turbelários ocorre 

apenas por fissão transversal.
II. (V) As células totipotentes podem se diferenciar em 

qualquer tipo celular. Logo, uma parte de uma pla-
nária terá suas células multiplicadas e elas se dife-
renciarão nos mais diversos tipos celulares neces-
sários para formar uma nova planária.

III. (F) As planárias são monoicas, ou seja, não existem 
machos e fêmeas, mas, sim, indivíduos hermafroditas.

IV. (F) Os turbelários possuem desenvolvimento direto, o 
que implica ausência de fase larval. 

ATIVIDADES PARA SALA – PÁG. 40

01  (F)  A fase adulta do platelminto Diphyllobothrium latum 
habita o intestino humano ou de outros vertebrados 
selvagens, como ursos e morsas.

(F) O ciclo evolutivo da “tênia do peixe” necessita de três 
hospedeiros: um crustáceo (larva jovem); um peixe 
(larva velha) e o ser humano (verme adulto).

(V) O ser humano contrai difilobotríase ao consumir pei-
xes crus preparados inadequadamente. Isso porque a 
carne do peixe pode estar contaminada com larvas da 
espécie Diphyllobothrium latum. 

(F) Ursos e outros animais que se alimentam de peixes 
infectados servem como reservatório selvagem do 
parasita e podem contaminar seres humanos.

(F)  O lançamento de esgotos não tratados na água pode 
transportar ovos do parasita (que foi expelido nas fezes 
de um humano contaminado). Uma vez na água, esses 
ovos podem se diferenciar em larvas jovens, que conta-
minarão crustáceos e reiniciarão o ciclo.

02  B

 O agente etiológico da esquistossomose é o Schistosoma 
mansoni, um platelminto pertencente à classe Trematoda 
e que é uma espécie dioica. O macho possui um canal 
ginecóforo onde a fêmea vive e onde ocorre a reprodu-
ção. Os ovos produzidos (1B) se misturam às fezes e são 
eliminados. Em contato com a água, os ovos originam os 
miracídios, que contaminarão o caramujo Biomphalaria 
(B). Portanto, o caramujo é o hospedeiro intermediário. 
Posteriormente, os miracídios se diferenciam em espo-
rocisto primário, esporocisto secundário e, finalmente, 
em cercárias. Essas últimas larvas contaminam seres 
humanos e originam os indivíduos adultos que habitam o 
fígado humano. Nos indivíduos adultos ocorre a meiose 
e a formação dos gametas. Por fim, a fecundação ocorre 
também no fígado, e o ciclo se reinicia. 

03  E

 A Taenia solium é uma parasita que tem como hospedeiro 
intermediário o porco e como hospedeiro definitivo o ser 
humano. Diferentemente dos outros platelmintos, essa 
tênia não possui sistema digestório incompleto. Na ver-
dade, esse sistema está ausente, e os nutrientes são absor-
vidos diretamente do hospedeiro. O ser humano contrai 
teníase quando consome carne de porco contaminada por 
cisticercos. Além disso, os ovos das tênias permanecem 
viáveis por vários meses no meio ambiente, contaminado 
pelas fezes de humanos portadores de teníase. Logo, 
as medidas profiláticas para reduzir a contaminação por 
teníase consistem em educar as pessoas quanto à neces-
sidade de cozinhar devidamente a carne de porco, para 
eliminar qualquer cisticerco presente; e, principalmente, 
realizar a inspeção sanitária das carnes em açougues para 
garantir que elas não estejam contaminadas. 
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04  A 

 Uma vez que o cestódeo causador da hidatidose tem os 
cachorros como hospedeiro, é necessário manter hábi-
tos de higiene quando se tem contato com esses ani-
mais. As medidas específicas, como ingerir vegetais cozi-
dos e lavar bem e desinfetar verduras cruas, aplicam-se 
para evitar a contaminação por lombrigas. Já a inspeção 
sanitária das carnes suína e bovina e a orientação dos 
produtores sobre aproveitamento de carcaça, reduzindo 
perdas financeiras e oferecendo segurança ao consumi-
dor, aplicam-se à teníase. O controle químico de triato-
míneos e o controle de hemoderivados transfundidos 
aplicam-se à doença de Chagas, causada por um pro-
tozoário. Por fim, a educação em saúde e o saneamento 
ambiental nos focos com cercária são cuidados para se 
evitar esquistossomose mansônica, causada por um pla-
telminto triatomídeo. 

05  E

 A difilobotríase é causada pela “tênia de peixe”, o para-
sita cestoide Diphyllobothrium latum, que possui crustá-
ceos como primeiros hospedeiros intermediários. 

 No parasita Schistosoma mansoni, quem possui o canal 
ginecóforo é o macho, e o ser humano é o hospedeiro 
definitivo. O ser humano também é o hospedeiro defini-
tivo da Taenia solium, um cestódeo monoico que forma 
proglótides grávidas contendo os ovos fecundados. Já a 
planária dulcícola Dugesia tigrina não é um parasita, ela 
é uma planária de vida livre. Por fim, a hidatidose é con-
traída em caso de contato com cachorros contaminados, 
e não pela carne. 

ATIVIDADES PROPOSTAS – PÁG. 42

01  B

 Quando o ser humano ingere ovos vivos de tênia, ele 
funciona como hospedeiro intermediário. Nesse caso, os 
ovos migram para determinadas áreas do corpo, espe-
cialmente para o tecido nervoso, onde encistam, cau-
sando a neurocisticercose. 

02  A

 A Taenia solium é um animal parasita pertencente ao filo 
Platyhelminthes, classe Cestoda. Devido a seu hábito 
parasita, essa tênia não possui sistema digestório. Por-
tanto, ela obtém seus nutrientes através da absorção, 
diretamente do hospedeiro.

03  C

 Tanto a trematódeo Schistosoma mansoni quanto o cestó-
deo Taenia solium possuem dois hospedeiros, um interme-
diário, onde ocorre a fase larval, e um definitivo, onde os 
indivíduos atingem a maturidade sexual e se reproduzem. 
No caso de S. mansoni, o hospedeiro intermediário é um 

invertebrado, que são os caramujos da família  Planorbidae. 
Já para a tênia, o hospedeiro intermediário é um verte-
brado, o porco. No entanto, ambos os parasitas apresentam 
um vertebrado como hospedeiro definitivo, o ser humano.

04  D

 O parasita Schistosoma mansoni pertence ao filo Platyhel-
minthes. Seu hospedeiro definitivo é o ser humano, o qual 
pertence ao filo Chordata. Já o hospedeiro intermediário 
é um caramujo, ou seja, do filo Mollusca. 

05  A

 Não há fundamentação na reclamação, pois a cisticer-
cose é uma doença adquirida quando os ovos de tênia 
são ingeridos, geralmente, por meio de vegetais mal lava-
dos. A doença que é transmitida pelo consumo de carne 
contaminada é a teníase. 

06  B

 O ser humano é o hospedeiro definitivo, pois é nele que 
o parasita adulto se reproduz e onde ocorre a produção 
dos ovos. Já o hospedeiro intermediário é o porco, pois é 
nele que ocorre a fase larval.

07  E

 O parasita que apresenta o ciclo de vida descrito é o 
trematódeo Schistosoma mansoni, agente etiológico da 
esquistossomose. Esse parasita apresenta dois tipos de 
larvas, os miracídios e as cercarias, e possui o caramujo 
como hospedeiro intermediário e o ser humano como 
hospedeiro definitivo.

08  C

 Os platelmintos são vermes triblásticos e acelomados, 
que possuem simetria bilateral e sistema nervoso difuso. 
Ainda apresentam sistema digestório incompleto, porém 
ramificado. Além disso, os sistemas respiratório e circula-
tório ainda estão ausentes. No entanto, eles já apresen-
tam um sistema excretor, constituído por células-flama, as 
quais atuam na filtração dos fluidos corporais. 

09  E

 No processo de excreção dos platelmintos, as células-
-flama funcionam como filtradoras dos fluidos corporais. 
Seus inúmeros cílios, ao se movimentarem, promovem 
a circulação dos fluidos e a filtração. As substâncias que 
podem ser reaproveitadas são absorvidas, enquanto o 
excesso de água e os resíduos nitrogenados presentes 
na mesoderme são lançados para o exterior.

10  C

 Os platelmintos possuem sistema digestório composto 
apenas de boca e cavidade gástrica ramificada, ou seja, ele 
é incompleto. Eles também apresentam um sistema excre-
tor simples, formado por células-flama e sistema nervoso 
com processo de cefalização. No entanto, esses animais 
ainda não apresentam sistema circulatório nem respiratório.


