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

 
Lista 05 – Gabarito 

 
01. a) São os poríferos. 

b) Espículas são filamentos ou cristais. Estruturas de defesa e sustentação das esponjas e podem 
ser silicosas ou calcárias. 

 
02. O desenho deve conter a sequência: 

 

água   poros   átrio   ósculo. 
 

 
 
03. Poríferos: Esponjas são animais filtradores e retiram plâncton da água através do batimento dos 

flagelos localizados em coanócitos, células especializadas na captura e digestão intracelular de 
partículas alimentares. Não há sistema digestório, o alimento entra no animal junto com água 
através de poros onde posteriormente são fagocitadas pelos coanócitos. 
Cnidários: Apresentam cavidade gastrovascular e boca por onde entra o alimento, através do auxílio 
de tentáculos, na cavidade onde o alimento será digerido por enzimas e depois a digestão passa a 
ser intracelular. 

 
04. a) As etapas F e E, pois o texto afirma que a espécie é capaz de voltar do estágio de medusa para 

o estágio de pólipo. 
b) Cnidários são animais diblásticos, com duas camadas de tecidos no corpo. Ectoderma, que dará 

origem a epiderme, e endoderma, que dará origem ao epitélio da cavidade gastrovascular. 
 
05. a) Tecidos verdadeiros, dois folhetos germinativos, cavidade digestória, simetria radial, gastrulação. 

b) Ausência de tecidos verdadeiros (Parazoários). 
 
06. a) I: Pólipo; II:Medusa. 

Os pólipos têm capacidade de locomoção reduzidas; medusas movimentam-se por 
jatopropulsão. 

b) Cnidoblastos, tem função de proteção do animal (defesa). 
c) A digestão é inicialmente extracelular e ocorre no interior da cavidade gastrovascular, onde são 

liberadas enzimas. Posteriormente, partículas do alimento são fagocitadas por células ao longo 
de toda a cavidade, no interior das quais termina a digestão (intracelular). A distribuição dos 
nutrientes se dá, por difusão, às demais células do organismo. 

 
07. 01. CERTO 

02. ERRADO 
04. CERTO 
08. CERTO 
16. CERTO 
32. ERRADO 
64. CERTO 


