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FILO PORIFERA E FILO CNIDARIA 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 05 

 
01. O quadro abaixo mostra diferenças que ocorrem no reino animal quanto ao plano corporal e aos 

sistemas digestório, circulatório e nervoso: 
 

 

 
a) Que grupo animal apresenta as características A1, B1, C1 e D1? 
b) No filo identificado na letra “a”, os animais apresentam espículas. Explique o que são espículas e 

quais os seus principais tipos.  
 
02. Desenhe uma esponja (filo Porifera) por dentro, indicando o nome das principais estruturas e como é 

o movimento da água no corpo desses animais. 
 
03. Faça uma comparação entre o modo de um porífero e de um cnidário se alimentarem, explicando 

como atraem, capturam e digerem seu alimento. 
 
04. Leia o texto a seguir:  

 
Turritopsis dohrnii é uma espécie de hidrozoário conhecida atualmente como “água-viva 

imortal”. Seu curioso ciclo de vida foi descoberto em 1988 por Christian Sommer, um biólogo 
marinho alemão. Sommer manteve espécimes de Turritopsis dohrnii no laboratório e, após vários 
dias, notou que os animais estavam se comportando de uma maneira muito peculiar... eles se 
“recusavam” a morrer. Aparentemente, eles estavam revertendo o envelhecimento e 
rejuvenescendo progressivamente, até alcançarem seu estágio inicial de desenvolvimento, ponto em 
que novamente iniciavam seu ciclo de vida. Em 1996, os cientistas descreveram como a espécie 
pode se transformar novamente em um pólipo a partir da fase de medusa. Um dos cientistas 
comparou a água-viva a uma borboleta que pudesse novamente se tornar uma lagarta. Hoje 
sabemos que o rejuvenescimento de Turritopsis dohrnii é desencadeado por estresse ambiental ou 
agressão física. Essas descobertas apareceram para desbancar a lei mais fundamental da natureza – 
“você nasce e então você morre”. 

 

Adaptado de: RICH, N. Can a Jellyfish Unlock the Secret of Immortality? The New York Times. 
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O esquema acima ilustra o ciclo de vida de uma água-viva. 
a) Utilizando as letras do esquema, determine as etapas que podem se reverter em situações de 

estresse ambiental durante a vida de um indivíduo de Turritopsis dohrnii e justifique usando as 
informações do texto. 

b) Indique o nome dos folhetos embrionários observados no corpo dos cnidários como os corais, 
águas-vivas e anêmonas-do-mar e explique em que tecido especializado cada folheto 
embrionário irá se diferenciar. 

 
05. Na evolução dos diferentes grupos animais, muitas mudanças ocorreram para dar origem a seres 

mais complexos. Observe o cladograma (árvore filogenética) a seguir e responda ao que se pede: 
 

 
 

a) O número I representa características que levaram ao surgimento do filo Cnidaria. Indique essas 
características. 

b) De acordo com o cladograma, os poríferos são considerados os animais com características mais 
primitivas. Qual a principal característica que classifica esses organismos como primitivos? 

 
06. Os cnidários são animais aquáticos que apresentam formas diferentes, de acordo com o modo de 

vida. 
 
Essas formas estão esquematizadas em corte longitudinal. 

 
 
Sobre esse tema, responda ao que se pede. 
a) Como são denominadas as formas em I e II? Cite uma característica de cada forma. 
b) No corpo desses animais há a presença de células urticantes. Qual é o nome dessas células e sua 

função? 
c) Após a captura da presa pelo cnidário, como ocorrem sua digestão e a distribuição de nutrientes 

para as células do corpo do animal?  
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07. O filo Porifera é representado pelas esponjas. Na figura, as letras A, B e C referem-se aos aspectos 
reprodutivos destes animais. Sendo assim, julgue os itens abaixo em CERTO ou ERRADO. 
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01. “A” representa um tipo de reprodução assexuada. 
02. “B” representa um tipo de reprodução sexuada. 
04. “C” representa, pela presença de células sexuais, a reprodução sexuada. 
08. “A” é denominado brotamento. 
16. Para a formação do ovo, em “C”, deve ocorrer a fecundação. 
32. Em “A” e “B”, os organismos produzidos por estes mecanismos possuem diferenças genéticas em 

relação ao indivíduo que lhe deu origem. 
64. O fenômeno apresentado, em “C”, possibilita o aumento da variabilidade entre as esponjas. 

 


