
A impressão deste material não é obrigatória. 

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

 
Lista 06 – Atividades 

 

01. Os poríferos, também chamados de esponjas ou espongiários, são animais invertebrados aquáticos e 
fixos em um substrato. O nome do grupo deve-se pela presença de poros pelo corpo. Os poríferos 
pertencem ao filo Porifera. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. 
a) De que maneira se alimentam as esponjas, já que não possuem um sistema digestório 

especializado? 
b) Qual a diferença entre o átrio e o ósculo das esponjas? 

 
02. Em relação à estrutura dos poríferos, responda: 

a) O que é a espongina? 
b) O que são as espículas? 

 
03. A Grande Barreira de Corais da Austrália é a maior faixa de corais do mundo com 2.300 quilômetros 

de comprimento e largura variando de 20 a 240 quilômetros, podendo ser vista do espaço. É a maior 
estrutura do mundo feita unicamente por milhões de organismos vivos. É situada entre as praias do 
nordeste da Austrália e Papua – Nova Guiné. A Barreira de Corais da Austrália comporta uma grande 
biodiversidade e é considerada um dos patrimônios mundiais da humanidade.  
a) Para a formação deste magnífico ecossistema, é necessária a importante participação de que 

invertebrados polipoides?  
b) Explique como ocorre o processo de construção dessas barreiras.   

 
04. Os acidentes em que as pessoas são “queimadas” por cnidários ocorrem com frequência no litoral 

brasileiro. Esses animais possuem cnidoblastos ou cnidócitos, células que produzem uma substância 
tóxica, que é composta por várias enzimas e fica armazenada em estruturas chamadas 
nematocistos. Os cnidários utilizam essa substância tóxica para sua defesa e a captura de presas. 
a) Em que estrutura celular do cnidoblasto ocorre a síntese das enzimas componentes da 

substância tóxica? 
b) Após a captura da presa pelo cnidário, como ocorrem sua digestão e a distribuição de nutrientes 

para as células do corpo do animal? 
 
05. Divulgou-se recentemente a identificação de uma nova classe dos Cnidaria, chamada de Staurozoa. 

A característica marcante das medusas adultas de uma das duas ordens desta nova classe é que 
elas vivem agarradas a rochas ou algas através de uma estrutura chamada pedúnculo. Antes da 
proposição de um sistema de classificação biológica por Lineu em 1758, alguns naturalistas 
consideravam os cnidários como plantas. A natureza animal destes organismos somente foi 
reconhecida no século XIX, quando alguns naturalistas os classificaram juntamente com as esponjas. 
a) Esta mudança proposta recentemente de uma nova classe para os cnidários altera ou fere de 

alguma forma os critérios gerais de classificação biológica propostos por Lineu em 1758? 
Justifique sua resposta. 

b) Considerando que a classificação biológica tem levado em conta as características dos organismos, 
por que foi sugerida uma nova classe e não um novo filo de animais, no presente caso? 

 
06. Alguns hidrozoários coloniais, como a Obelia sp., ocorrem na natureza sob a forma de pólipos e 

medusas. Explique como uma colônia destes hidrozoários se origina? E como esta colônia dá origem 
a novas colônias? 

 
07. Recifes de coral são rochas de origem orgânica, formadas principalmente pelo acúmulo de 

exoesqueletos de carbonato de cálcio secretados por alguns cnidários que vivem em colônias. Em 
simbiose com os pólipos dos corais, vivem algas zooxantelas. Encontrados somente em mares de 
águas quentes, cujas temperaturas, ao longo do ano, não são menores que 20°C, os recifes de coral 
são ricos reservatórios de biodiversidade. Como modelo simplificado para descrever a existência dos 
recifes de coral nos mares, pode-se empregar o seguinte equilíbrio químico: 

CaCO3(s) + CO2(g) +H2O(l)  Ca2+ (aq) + 2 HCO3– (aq) 
 

a) Descreva o mecanismo que explica o crescimento mais rápido dos recifes de coral em mares 
cujas águas são transparentes. 

b) Tomando como base o parâmetro solubilidade do CO2 em água, justifique por que ocorre a 
formação de recifes de coral em mares de água quente. 





