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_________________PLATELMINTOS__________________________________________________ 

(1º) O QUE SÃO PLATELMINTOS? 

  São animais do filo Platyhelmintes ,ou seja são vermes e 

apresentam corpo achatado, e alguns como planarias tem vida livre, 

precisam de locomover para conseguir alimento. E já a tênia 

(solitária) e o esquistossomo são endoparasitas (desenvolvem-se no 

interior do hospedeiro) 

 (2º) DESCREVA O CORPO DOS PLATELMINTOS. 

São triblásticos,ou seja possuem três folhetos 

embrionários:ectoderme, mesoderme e a endoderme, também são 

acelomados(não possuem cavidade no interior da mesoderme),e 

cefalização,isto é há uma cabeça ,com sensores e tecido nervoso, e 

possuem uma simetria bilateral(direita e esquerda). 

(3º) COMO SE DAR A SUSTENTAÇÃO E OS MOVIMENTOS DESSES ANIMAIS. 

Eles produzem um muco que facilita a movimentação, e sem falar que 

apresentam uma cutícula que protege contra enzimas digestivas. Na forma 

livres tem ocelos (olhos), que tem a função somente de distinguir a luz. 

(4º) COMO FUNCIONA O SISTEMA DIGESTÓRIO? 

São carnívoros, e se alimentam de invertebrados, apresenta sistema 

digestório incompleto (não possuem ânus), a digestão é intra e 

extracelular. Os resíduos são eliminados pela boca. E muitos 

parasitas como a tênia usam a faringe para se alimentar até mesmo 

ingerem sangue. 

(5º) EXPLIQUE COMO SE DAR A RESPIRAÇÃO DOS PLATELMINTOS? 
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Primeiramente o oxigênio é absorvido pela epiderme que chega 

facilmente pelo centro do corpo. 

(6º) EXPLIQUE O FUNCIONAMENTO DA CIRCULAÇÃO DESSES ANIMAIS. 

Os platelmintos não possuem sistema circulatório. O alimento 

digerido é enviado para as células por difusão, graças a um intestino 

bem ramificado, pois ele é gastrovascular, eliminado através de um 

flagelo os solenócitos, ou várias células as células flama. 

 (7º) DESCREVA O SISTEMA EXCRETOR DOS PLATELMINTOS. 

É formado por tubos, com uma extremidade aberta e outra interna, 

chamados protonefídios. 

 (8º) A COODERNAÇAO DESSES ANIMAIS OU SISTEMA NEVORSO, EXPLIQUE.. 

Apresentam melhor coordenação, possuindo duas estações 

nervosas: gânglios celebrais, ligados por cordões nervosos, o 

sistema nervoso desses animais é mais desenvolvido que os 

cnidários. 

(9º)  QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DA REPRODUÇÃO DOS PLATELMINTOS? 

Realizam reprodução sexuada e assexuada(Através da laceração e 

fissão do corpo, esticando-o, originando um novo ser, e depois 

regenera-se completamente.) E sexuada acontece principalmente 

nas planárias e tênia que são hermafroditas, apresentando ovários e 

testículos , fecundação é cruzada, é bom ressaltar que o 

desenvolvimento dessa planária pode ser direta(pelo ovo), e 

indireta(por lavas) 

(10º) DIGA COMO É A CLASSIFICAÇÃO DOS PLATELMINTOS. 

Turbellaria(Tuberlários), Trematoda(Trematódeos) e Cestoda(Cestódeos). 

(11º) EXPLIQUE CADA CLASSIFICAÇÃO ACIMA CITADA. 

1. Turbelários: são aquáticos, vida livre, poucos terrestres e 

parasitas.Ex:Planárias. 

2. Trematódeos:seu corpo é revestido por cutículas, apresentam 

uma boca, são hermafroditas.Ex: Esquistossomo.Os três 

exemplos de esquistossomo são:na África(Schistosoma 

haematobium), na Ásia(Schistosoma masoni), no Brasil(S. 
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masoni) ou doença do caramujo, xistossomose e 

xistosa.Podendo medir o macho 1 cm,e a fêmea 1,5 cm.A fêmea 

coloca 400 ovos por dia na veia, ocasionando inflamação nos 

vasos, e depois eliminado pelas fezes, ao sair pelo ânus, e em 

contato com água, são liberados miracídios, e a partir daí um 

caramujo contrae a lava,originando a 

cercaria.Sintomas:Vermelhidão,coceira,problema no fígado 

baço, aumento da barriga. Como combater? Evitar banhar em 

rios, lagos infectados,fever água ao beber. 

3. Cestódeos:exemplos deles:Taenia solium(através do porco), 

Taenia saginata(através do boi),o corpo apresentam estróbilo, 

anéis chamados proglotes, cutículas protetoras, não apresentam 

tubo digestório.E Cisticercose humana é mais grave que a tenia, 

por que é infectada por contaminação,pegar em alimentos com 

a mão suja, falta de higiene e evitar comer carne crua e mal 

cozida. 

 

 (12º) OBSERVE COMO SE CONTRAE O TAENIA SOLIUM.
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Crédito pela foto: http://www.saudemedicina.com/cisticercose/ 

_________________NEMATÓDEOS__________________________________________________ 

 

 (13º) O QUE SÃO NEMATÓDEOS? 

Pertecem ao filo nematoda, são vermes,com corpo alongado, 

cilíndrico e afilado nas pontas, alguns são microscópio outros medem 

milímetros e centímetros, simetria bilateral, e triblásticos. 

 

 (14º) PRA QUE SERVE OS PCEUDOCELOMA? 

É uma cavidade corporal entre intestino e a epiderme, e proporciona 

mais espaço para o desenvolvimento dos órgãos,apresentam uma 

cutícula que é resistente, e o esqueleto é hidroestático. 

 

 (15º) EXPLIQUE SOBRE SEU SISTEMA DIGESTÓRIO. 

Apresentam sistema digestório completo com boca e ânus nas fêmeas, e nos 

machos cloaca. A digestão é intracelular e extra. 

 

 (16º) APRESENTAM SISTEMA RESPIRATÓRIO E CIRCULATÓRIO E NERVOSOS? 

Não apresentam sistema respiratório e circulatório . A troca de gases 

ocorre por difusão.Já o sistema nevorso é centralizado por uma anel, 

por cordões nervosos. 

 (17º)COMO FUNCIONA O SISTEMA EXCRETOR? 

Através da célula de formado H(renetes, ou um par de 

células).Abrem- se no interior de um poro epiderme. 

 

 (18º) EXPLIQUE COMO ACONTECE A REPRODUÇÃO. 

Sexos são separados,ou seja como os platelmintos, quando crescem 

as lavas depois da fecunadação , troca- se de cutículas. 

 

 (19º)LISTE ALGUMAS DOENÇAS CAUSADAS POR NEMATÓDEOS. POR GRAVURAS. 

http://www.saudemedicina.com/cisticercose/
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ASCARIDÍASE

 

Crédito da foto: http://materiacfb.blogspot.com.br/2011/06/ciclo-da-

ascaridiase.html 

Os vermes podem chegar á 40 cm, põem 200 mil ovos por dia, 

evitar através da boa higiene e saneamento básico. 

 

 

 

ANCILOSTOMOSE 

FAMOSA VERME DE CACHORRO, evitar areia onde gato e cachorro 

faz fezes. 
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FILARIOSE 
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Doeça comum na América Central, Latina, no sudeste Asiático 

e África. 

 

ENTEROBÍASE 
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Crédito da foto: http://pt.slideshare.net/lipamufca/larva-migrans-40322515 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.slideshare.net/lipamufca/larva-migrans-40322515
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Imagem tirada do site:  

* http://www.euquerobiologia.com.br/ 

# http://slideplayer.com.br/slide/3000172/ 

http://www.euquerobiologia.com.br/

