
 
 
 

Correção da tarefa de ciências 
(págs. 150 a 152) 

Ensino Fundamental 2 – 7º ano 
 

Professor (a) Heldis Silveira Santos 

Componente Curricular  Ciências 

Série/ Turma 7º anos C, D e E 

 
Juntando as peças pág. 150 

Questão 1 

a) Alternativa a. 

b) Alternativa b. 

c) Hospedeiro definitivo o ser humano e intermediário o gado. 

d) Evitar entrar em água que tenha o caramuho hospedeiro intermediário. 

 

Questão 2 

Nas planárias, como são de vida livre e se alimentam de detritos, o tubo digestório está presente e elas 
têm apenas a boca. Nas tênias, o tubo digestório está ausente porque são parasitas e retiram seu alimento 
depois de ingerido pelo seu hospedeiro. 

 

Questão 3 

a) O esquistossomo. 

b) O caramujo. 

c) Provavelmente o aumento do volume da barriga. 

 

Conhecimento em ação págs. 151 e 152 

Questão 1 

Como animais, são incapazes de produzir seu próprio alimento. O fato de serem fixos ao substrato faz 
com que o alimento tenha que vir até eles. Por isso, são animais filtradores. 

 

Questão 2 

a) Pólipos. 

b) Na parte de cima. 

c) Os cnidoblastos ou cnidócitos presentes nos tentáculos. 

 

Questão 3 

À presença de cnidoblastos ou cnidócitos, células urticantes que contém substâncias tóxicas que 
produzem a queimação e a dor. 

 

 



Questão 4 

A digestão dos cnidários é extracelular, na cavidade gastrovascular. Essa é uma vantagem porque é uma 
digestão mais especializada, que permite um melhor aproveitamento dos alimentos. 

 

Questão 5 

a) 6.3000.000 

b) 27.000.000 

 

Questão 6 

a) A Taenia solium. 

b) Não, porque a cisticercose ocorre pela ingestão dos ovos do parasita e não das larvas presentes na 
carne do porco ou do boi. 

 

Questão 7 

a) A ascaridíase é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos do parasita. 

b) Entre os sintomas da ascaridíase estão a dificuldade de evacuar, falta de ar, tosse e febre. 

c) Certa. 

d) É necessário macho e fêmea da lombriga para que a produção de ovos aconteça. 

 

Questão 8 

(a) As larvas penetram pela pele. 

(b) Caramujo. 

(c) Teníase. 

(d) Ingerir carne bem passada e inspeção sanitária em frigoríficos a abatedouros. 

(e) Não tem. 

(f) Instalação sanitárias adequadas e andar calçado. 

(g) Ferver a água e lavar bem os alimentos. 

 

Questão 9 

a) Porque ele fica sozinho no intestino humano, daí ser chamado de solitária. 

b) Ele é hermafrotida e a reprodução ocorre entre anéis, porque cada um deles tem sistema masculino e 
feminino para a reprodução. 

c) Teníase e cisticercose. 

d) Porco para Taenia solium e gado para Taenia saginata. 

 


