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Animalia: artrópodes e equinodermos  
 

Resumo 

 

Artrópodes 

O Filo Artropoda é o mais biodiverso dentro do Reino Animal, e são encontrados em todos os tipos de 

ambientes. São animais celomados, triblásticos, protostomados e apresentam corpo dividido em segmentos 

(metameria). A principal característica deste grupo é a presença de um exoesqueleto de quitina e de 

apêndices articulados. Por conta do exoesqueleto rígido, os artrópodes têm seu crescimento limitando, e 

para aumentar o tamanho corporal devem realizar as mudas, também chamadas de ecdises. No processo 

de muda, o animal sai exoesqueleto antigo e aumenta de tamanho corporal enquanto um novo exoesqueleto 

enrijece. Isso faz com que o crescimento dos artrópodes seja “em saltos”, como observamos no gráfico a 

seguir:  

 
Gráfico mostrando como ocorre o crescimento dos artrópodes, em saltos, entre as mudas. À direita, uma cigarra com o novo 

exoesqueleto deixando o exoesqueleto antigo. 

 

O sistema nervoso dos artrópodes é do tipo ganglionar, o sistema digestório é completo e todos apresentam 

a circulação aberta, onde um coração bombeia a hemolinfa para circular nas cavidades corporais. A 

reprodução é sexuada, com espécies dióicas (sexos separados) ou hermafroditas. O desenvolvimento pode 

ser direto (sem larvas) ou indireto (com estágio larval).  A forma de respiração e excreção podem variar nas 

diferentes classes, como veremos a seguir: 
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Insetos 

É o grupo mais diverso, com inúmeros representantes de diversos formatos, como besouros, abelhas, 

borboletas, grilos, pulgas, traças, baratas, libélulas... São em sua maioria terrestres, porém alguns vivem em 

ambiente de água doce em pelo menos um estágio de vida. Apresentam o corpo dovidido em cabeça, tórax 

e abdômen, com três pares de patas e um par de antenas. A sua respiração é traqueal e a excreção ocorre 

por túbulos de Malpighi.  

 

Esquema da traquéia, sistema respiratório dos insetos. Fonte da imagem: https://www.coladaweb.com/biologia/animais/respiracao-
animais 

O desenvolvimento dos insetos pode ocorrer de três formas: 

• Ametábolo: não apresentam nenhum tipo de metamorfose, e os jovens são iguais aos adultos, havendo 

apenas aumento do tamanho corporam com o tempo (ex.: traças) 

• Hemimetábolo: os jovens são semelhantes aos adultos, porém sem órgãos reprodutivos e sem asas, 

sendo chamados de ninfas. Quando atingem a idade adulta, desenvolvem os órgãos sexuais e as asas. 

(ex.: percevejos e gafanhotos) 

• Holometábolo: apresentam metamorfose completa, com os estágios de larva, pupa e adulto. (ex.: 

borboletas e mariposas) 

 

Exemplo de A) traça ametábola; B) percevejo (hemíptero) adulto com asas (esquerdo, verde) e jovem, na forma de ninfa, sem asas 
(direita, colorido); C) borboleta holometábola, nos estágios de larva, pupa e adulto, da esquerda para direita (fotos não da mesma 

espécie, apenas para representação dos estágios de metamorfose). 
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Quilópodes 

A lacraia é o representante mais conhecido desse grupo. Apresenta o corpo dividido em cabeça, com um par 

de antenas, e tronco, onde cada segmento do corpo apresenta um par de patas. A respiração é traqueal e a 

excreção é feita por túbulos de Malpighi. 

 

Diplopoda:  

São representados pelos gongolos, ou piolhos de cobra. Seu corpo é dividido em cabeça, com um par de 

antenas, e tronco, onde cada segmento do corpo apresenta dois pares de patas. A respiração e excreção são 

semelhantes aos quilópodes e insetos: traqueal e túbulos de Malpighi, respectivamente. 

 

 

Exemplos de quilopode (esquerda) e diplopode (direita). 

 

Aracnídeos 

São representados pelas aranhas, ácaros, carrapatos, escorpiões, opiliões entre outros. São animais 

terrestres com corpo dividido em cefalotórax e absômen. Não apresentam antenas e têm 4 pares de patas. 

A respiração é fitotraqueal (ou pulmão foliáceo) com a presença de pigmentos respiratórios hemocianina e 

a excreção ocorre por túbulos de Malpighi e glândulas coxais. 

 

As aranhas são as mais conhecidas dentre os aracnídeos. 
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Crustáceos 

São representados pelos carangueijos, siris, lagostas, tatuzinho-de-jardim, camarão, entre outros. Podem 

viver em ambientes aquáticos (marinhos ou de água doce) ou terrestre. Apresenta o corpo dividido em 

cefalotórax e abdômen, com 2 pares de antenas e 5 pares de patas. A excreção ocorre por estruturas 

chamadas de glândulas verdes e a respiração é branquial, também com a presença de pigmentos 

respiratórios hemocianina. 

 
Os carangueijos são um exemplo de crustáceos. 

  

Observe a tabela abaixo com atenção, que mostra as principais diferenças entre as classes dos Artrópodes.  
 

 
Mapa mental sobre as principais características de cada grupo de artrópodes. Fonte da imagem: 

https://descomplica.com.br/artigo/mapa-mental-reino-animalia-artropodes/4l9/ 
  

 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

Equinodermos 
São animais exclusivamente marinhos, celomados e triblásticos. São os animais evolutivamente mais 

próximos dos cordados por também serem deuterostomados (o blastóporo dá origem ao ânus). Enquanto 

adultos, apresentam simetria radial, porém no estágio larval apresentam simetria bilateral. 

O nome deste filo significa “espinhos na pele”, por conta da presença dessas estruturas recobrindo o corpo 

dos animais. Eles também apresentam um endoesqueleto de calcário, importante para a sustentação do 

corpo. 

 

Ouriço-do-mar, vivo e com espinhos à esquerda, e endoesqueleto de um ouriço-do-mar, à direita. 

 

A locomoção, respiração, excreção e circulação estão envolvidos no sistema ambulacrário, onde a água 

circula pelos canais ambulacrais (radiais e circular), realizando todas essas funções e ainda permitindo a 

locomoção a partir da movimentação dos pés ambulacrais. Faz parte deste sistema o madreporito, que é 

uma placa por onde a água entra no sistema ambulacrário. 

 

Esquema de uma estrela-do-mar e do sistema ambulacrário. 

 

O sistema digestório é completo, com boca e ânus. São seres dióicos, com fecundação externa, onde óvulo 

e espermatozóide se encontram na água. Alguns exemplares apresentam alta capacidade de regeneração 

após a perda de uma porção do corpo, caso o disco central se mantenha intacto. 

Apresenta cinco classes:  
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• Echinoidea (ouriço-do-mar e bolachas-da-praia): apresenta corpo esférico e, no caso dos ouriços, 
espinhos móveis e uma boca chamada de lanterna de Aristóteles, formada por cinco placas que servem 
como dentes para raspar o substrato. 

• Asteroidea (estrelas-do-mar): apresentam o corpo em formato de estrela, usualmente com cinco braços 
ou múltiplo de cinco. Em cada braço é possível observar diversos pés ambulacrais. 

• Holothurioidea (holotúria ou pepino-do-mar): Apresenta corpo alongado e com pés ambulacrais 
modificados ao redor da boca. 

• Ophiuroidea (ofiúro ou serpentes-do-mar): Os braços são bem destacados do disco central e mais finos 
comparados às estrelas-do-mar. Não apresentam ânus.  

• Crinoidea (lírio-do-mar):  Seu corpo é em formato de taça, com membros finos e com ramificações, 
dando um aspecto semelhantes a flores. 

 

 
Representantes de cada classe de equinodermos. 
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Exercícios 

 

1. Tatuzinhos-de-jardim, escorpiões, siris, centopeias e borboletas são todos artrópodes. Compartilham, 

portanto, as seguintes características: 

a) simetria bilateral, respiração traqueal e excreção por túbulos de malpighi. 

b) simetria bilateral, esqueleto corporal externo e apêndices articulados. 

c) presença de cefalotórax, sistema digestório incompleto e circulação aberta. 

d) corpo não segmentado, apêndices articulados e respiração traqueal. 

e) corpo não segmentado, esqueleto corporal externo e excreção por túbulos de malpighi. 

 

 

2. Marque a alternativa que lista, respectivamente, a estrutura excretora e o tipo de respiração presente 

no animal representado no desenho abaixo. 

 

a) Túbulos de Malpighi e respiração branquial. 

b) Glândulas coxais e respiração traqueal. 

c) Túbulos de Malpighi e respiração traqueal. 

d) Glândulas antenais e respiração traqueal. 

e) Glândulas verdes e respiração traqueal. 
 

 

3. O IBGE elaborou um mapa que localiza as 238 espécies e subespécies aquáticas em risco de extinção 
no território brasileiro. O mapa revela que 79 espécies ameaçadas são invertebrados aquáticos, como 
estrelas e ouriços-do-mar. As outras 159 englobam peixes de água doce e salgada. Segundo o 
levantamento, São Paulo é o estado com mais espécies em risco de extinção, seguido de Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Os principais fatores são: a destruição dos habitats dos animais, 
a poluição e a pesca indiscriminada.  

(O IBGE elaborou…., 2009, p.17).  

Sobre os equinodermos, grupo do qual fazem parte estrelas e ouriços-do-mar, é correto afirmar que 

a) a maioria dos indivíduos adultos apresentam simetria bilateral, enquanto as larvas simetria 
pentarradial. 

b) os machos inserem suas gônadas no interior dos ovários das fêmeas realizando, assim, a 
fecundação interna. 

c) os equinodermos são animais exclusivamente marinhos e possuem sistema hidrovascular 
relacionado com captura de alimento e locomoção. 

d) a reprodução desses animais é basicamente assexuada e o desenvolvimento é direto. 

e) as estrelas e os ouriços-do-mar são animais estritamente herbívoros, alimentando-se de algas 
presentes no plâncton.  
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4. As estrelas-do-mar comem ostras, o que resulta em efeitos econômicos negativos para criadores e 

pescadores. Por isso, ao se depararem com esses predadores em suas dragas, costumavam pegar as 

estrelas-do-mar, parti-las ao meio e atirá-las de novo à água. Mas o resultado disso não era a 

eliminação das estrelas-do-mar, e sim o aumento do seu número.  
Donavkl, D. A bela é uma fera. Superinuressante. Disponível em: . Acesso em: 30 abr. 2010. (Adaptado.)  

A partir do texto e do seu conhecimento a respeito desses organismos, a explicação para o aumento 

da população de estrelas-do-mar baseia-se no fato de elas possuírem:. 

a) papilas respiratórias que facilitaram sua reprodução e respiração por mais tempo no ambiente.  

b) pés ambulacrários que facilitaram a reprodução e a locomoção do equinodermo pelo ambiente 

aquático.  

c) espinhos na superfície do corpo que facilitaram sua proteção e reprodução, contribuindo para a 

sua sobrevivência.  

d) um sistema de canais que contribuíram na distribuição de água pelo seu corpo e ajudaram 

bastante em sua reprodução.  

e) alta capacidade regenerativa e reprodutiva, sendo cada parte seccionada capaz de dar origem a 

um novo indivíduo. 

 

 

5. Uma criança achou em seu quarto um animal estranho que possuía um par de antenas e o corpo 

alongado com vários segmentos, sendo que em cada segmento era possível observar dois pares de 

pernas. Ele então resolveu chamar sua mãe para verificar que ser era aquele. A mãe respondeu sem 

hesitar que se tratava de um inseto comum e que não havia motivo para temê-lo.  

A afirmação da mãe está correta? 

a) A mãe está correta, uma vez que o animal possui antenas, uma característica dos insetos. 

b) A mãe está errada, pois a característica apresentada é de um aracnídeo. 

c) A mãe está errada, pois insetos possuem três pares de patas e o corpo dividido em cabeça, tórax 

e abdome. 

d) A mãe está errada, pois animais que apresentam dois pares de patas por segmento são 

classificados como quilópodes. 

e) A mãe está incorreta, uma vez que insetos comuns apresentam três pares de patas nos vários 

segmentos. 

 

 

6. O filo Arthropoda apresenta uma enorme diversidade de espécies e abrange, entre outros,os táxons 

Crustacea, Insecta e Arachnida. Com relação a esses táxons, assinale a alternativa correta. 

a) Insecta distingue-se pela presença de três pares de apêndices torácicos. 

b) Crustacea distingue-se pelo modo de vida aquático. 

c) Arachnida distingue-se pela presença de um exoesqueleto queratinizado. 

d) Crustacea distingue-se por apresentar o corpo segmentado. 

e) Insecta distingue-se pela presença de antenas. 
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7. Anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas comuns, o que reforça a 
hipótese de parentesco evolutivo entre esses grupos de invertebrados. Assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, duas dessas características comuns: 

a) Cordão nervoso dorsal e respiração cutânea. 

b) Cordão nervoso ventral e corpo segmentado. 

c) Vaso sanguíneo dorsal e respiração traqueal. 

d) Vaso sanguíneo ventral e corpo segmentado. 

e) Cordão nervoso ventral e vaso sanguíneo ventral. 

 

 

8. “Todo o sistema hidrovascular está preenchido por um líquido similar à água do mar, exceto pelo fato 

de que apresenta alguns tipos celulares, proteínas e um alto conteúdo de íons potássio. Quando o 

animal se locomove, esse sistema opera como um sistema hidráulico e a concentração da ampola 

determina o alongamento do pé ambulacral. Quando ele entra em contato com o substrato, o centro 

da ventosa terminal retrai-se, produzindo vácuo e adesão. Sabe-se que a ponta do pé ambulacrário 

elabora uma secreção que contribui para a adesão.” 

O tipo de locomoção descrito acima é encontrado em: 

a) estrela-do-mar. 

b) caracol. 

c) minhoca. 

d) hidra. 

e) piolho-de-cobra. 

 
 

9. Assinale a alternativa que aponta o erro cometido na caracterização do filo Echinodermata: “São 
animais exclusivamente marinhos, de organização pentarradiada, com larvas de simetria bilateral, 
esqueleto calcário externo, triblásticos e deuterostômios”. 

a) animais exclusivamente marinhos. 

b) larvas de simetria bilateral. 

c) esqueleto calcário. 

d) triblásticos. 

e) deuterostômios. 

 
 

10. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. 

Nos Echinodermatas, ________ que inclui animais exclusivamente ________ como a ________, há um 

sistema hidrovascular, denominado sistema ________. O corpo é revestido externamente por uma 

epiderme ciliada sob a qual situa-se um ________. 

a) classe, marinhos, anêmona, flama, endoesqueleto. 

b) filo, aquáticos, estrela-do-mar, madrepórico, exoesqueleto. 

c) classe, aquáticos, anêmona, ambulacrário, exoesqueleto. 

d) filo, marinhos, estrela-do-mar, ambulacrário, endoesqueleto. 

e) filo, marinhos, estrela-do-mar, ambulacrário, exoesqueleto.  
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Gabarito 

 

1. B 
Os siris, que são crustáceos, fazem excreção pelas glândulas verdes; todos os artrópodes possuem 
simetria bilateral, esqueleto corporal externo (exoesqueleto), apêndices articulados, 
sistema digestório completo e corpo segmentado. 
 

2. C 
Os insetos realizam a excreção através de túbulos de Malpighi e a respiração é traqueal; as glândulas 
coxais são responsáveis pela excreção dos aracnídeos; as glândulas antenais são responsáveis pela 
excreção dos crustáceos; as glândulas verdes, também chamadas de glândulas antenais, são 
responsáveis pela excreção dos crustáceos. 
 

3. C 
Os indivíduos adultos apresentam simetria radial e as larvas apresentam simetria bilateral; os 
equinodermos realizam fecundação externa; a reprodução desses animais  é sexuada e com 
desenvolvimento indireto; estrelas são carnívoras. 

 
4. E 

As estrelas-do-mar apresentam alta capacidade regenerativa, caso seu grande parte do disco central 
esteja intacto, fazendo com que cada metade se desenvolva em um novo ser vivo. 

 
5. C 

Os diplópodes são artrópodes com corpo dividido em vários segmentos, sendo que cada um destes 
apresenta dois pares de patas. Os insetos possuem três pares de patas e o corpo dividido em cabeça, 
tórax e abdome. 

 
6. A 

A classe Insecta corresponde aos insetos, que apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 
um par de antenas e três pares de patas, chamados também de apêndices torácicos (total = 6 patas). 

 
7. B 

Os anelídeos e os artrópodes apresentam em comum o fato de possuírem cordão nervoso na posição 
ventral e apresentarem corpo segmentado (metameria). 

 
8. A 

O sistema ambulacrário é o tipo de locomoção encontrado nos equinodermos. 
 
9. C 

Os equinodermos possuem esqueleto interno. 
 
10. D 

Echinodermata é um filo, seus animais são exclusivamente marinhos como, por exemplo, a estrela-do-
mar. Neles há um sistema chamado ambulacrário e possuem um endoesqueleto. 

 
 


