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

 
Lista 04 – Gabarito 

 
01. A blástula é a figura E. Uma característica que diferencia essa etapa da anterior (mórula) é a 

presença de blastocele (cavidade da blástula); uma característica que a diferencia da fase posterior 
(gástrula) pode ser a ausência de arquêntero, blastóporo ou tecidos embrionários. 

 
02. a) O folheto embrionário X é a endoderme, o Y é a mesoderme e o Z é a ectoderme.  

b) A estrutura W é o blastóporo que representa a abertura do arquêntero. Os moluscos são 
classificados como protostômios porque o blastóporo origina a boca e os equinodermos são 
deuterostômios porque essa estrutura origina o ânus. 

 
03. a) • Folhetos embrionários:  

        1 – Dipoplástico ou diblástico 
        2 – Triblástico 
b) • Folhetos embrionários: 
        3 – Triblástico 
        4 – Triblástico 
c) • Celoma:  
       2 – Acelomado   
       3 – Pseudocelomado 
       4 – Celomado 

 
04. a) O folheto germinativo diretamente relacionado com a formação do celoma é a mesoderme. No 

decorrer da embriogênese, os órgãos internos (vísceras) formados vão se acomodando no 
celoma, permitindo o aumento de complexidade. 

b) Animais triblásticos apresentam os três folhetos embrionários: ectoderme, endoderme e 
mesoderme. O celoma que é uma cavidade interna é delimitado somente pela mesoderme, por 
isso os animais ditos celomados precisam apresentar a mesoderme, característica que os 
diblasticos não apresentam, pois possuem somente a ectoderma e a endoderme. 

 
05. O zigoto, formado pela união do espermatozoide e do óvulo, divide-se várias vezes para formar um 

cacho de células chamado mórula. A mórula se transforma em uma esfera oca, a blástula, cuja 
cavidade é chamada de blastocele. O estágio seguinte é chamado de gástrula, em que é possível 
identificar duas camadas distintas de células, que são a ectoderme e a endoderme. Uma terceira 
camada, a mesoderme, se desenvolve em alguns grupos animais. 
Os animais diploblásticos são aqueles que desenvolvem apenas a ectoderme e endoderme enquanto 
os triploblásticos desenvolvem, além desses dois tecidos embrionários, um terceiro que é a 
mesoderme. 
Nos protostômios, o blastóporo (abertura do arquêntero para o meio exterior) dará origem à boca 
enquanto nos deuterostômios dará origem ao ânus. 
Nos animais celomados, durante o desenvolvimento embrionário, surge uma cavidade no meio da 
mesoderme chamada de celoma. Essa cavidade embrionária formará a cavidade geral do corpo do 
adulto, situada entre a epiderme e o tubo digestório. Os animais que não formam celoma são 
chamados de acelomados e aqueles que possuem uma cavidade no corpo que se formou a partir da 
endoderme e da mesoderme são chamados de pseudocelomados. 

 
06. As esponjas (poríferos) são classificadas como parazoários porque não formam a gástrula 

embrionária, logo não ocorre a formação da cavidade digestória e dos tecidos verdadeiros. 
 
07. a) Simetria radial: medusa (água-viva) e o coral. Esponjas apresentam simetria radial ou são 

assimétricas. Os que têm simetria bilateral são a planária, a minhoca e o besouro. 
b) Na simetria bilateral, existe um eixo principal que divide o animal em duas partes. No caso da 

simetria radial, esse eixo não existe, podendo o animal ser dividido em múltiplos planos de corte 
que passam pelo centro geométrico do corpo. 

c) A grande vantagem está na maior mobilidade do animal. 


