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CRITÉRIOS PARA ESTUDOS DOS ANIMAIS 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 04 

 
01. Recentemente pesquisadores brasileiros conseguiram produzir a primeira linhagem de células-tronco 

a partir de embrião humano. As células-tronco foram obtidas de um embrião em fase de blástula, de 
onde foram obtidas as células que posteriormente foram colocadas em meio de cultura para se 
multiplicarem. A blástula é uma etapa do desenvolvimento embrionário de todos os animais. 
Identifique entre as figuras abaixo qual delas corresponde à fase de blástula e indique uma 
característica que a diferencia da fase anterior e da posterior do desenvolvimento embrionário. 

 

 
 
02. Analise a figura a seguir que representa a gástrula, uma estrutura embrionária. 

 

 
 
Considerando a figura: 
a) Denomine os folhetos embrionários primordiais X, Y e Z, respectivamente. 
b) Nomeie a estrutura W. Com base no desenvolvimento embrionário dessa estrutura, explique a 

classificação dos moluscos e dos equinodermos. 
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03. Considere os desenhos esquemáticos abaixo e responda: 
 

 
 
a) Como se classificam quanto ao número de folhetos embrionários os seres representados pelos 

números 1 e 2? 
b) Como se classificam quanto ao número de folhetos embrionários os seres representados pelos 

números 3 e 4? 
c) Como se classificam quanto à presença de celoma os seres representados pelos números 2, 3 e 4? 

 
04.  “Nada na vida, nem o nascimento, nem o casamento, nem o trabalho, nem…, nada é mais 

importante que a gastrulação”  
 

(Lewis Wolpert, citado por GILBERT, S. F. Biologia do Desenvolvimento. Ribeirão Preto: SBG. 1994. p. 197.) 
 

De acordo com a consideração acima: 
a) A diferenciação dos folhetos germinativos no desenvolvimento embrionário permite a formação 

de uma cavidade do corpo, o celoma. Que folheto germinativo está diretamente relacionado com 
a formação do celoma? Dê uma vantagem que a formação do celoma trouxe para os animais. 

b) Relacione os seguintes termos: triblásticos e celoma. 
 
05. O desenvolvimento embrionário pode ser usado para organizar os filos animais de acordo com as 

diferentes sequências de estágios e graus de complexidade corporal gerados. 
 

Descreva as fases iniciais do desenvolvimento embrionário dos animais e diferencie animais 
diploblásticos (diblásticos) de triploblásticos (triblásticos), protostômios de deuterostômios e 
celomados de acelomados e pseudocelomados. 

 
06. Animais são eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, mas nem todos têm tecidos verdadeiros ou 

cavidade digestória. Embora não esteja presente em todos os animais, muitos possuem, além da 
cavidade digestória, uma cavidade celomática ocupada pelos órgãos internos. Considerando a 
formação de gástrula, de cavidade digestória e de tecidos verdadeiros, explique por que as esponjas 
(Poríferos) podem ser classificadas como parazoários. 

 
07. Os animais podem ou não apresentar simetria. Considere os seguintes animais: planária, esponja, 

medusa (água-viva), minhoca, coral e besouro. 
a) Quais deles apresentam simetria radial? E quais apresentam simetria bilateral? 
b) Caracterize esses dois tipos de simetria. 
c) Explique a principal vantagem da simetria bilateral. 


