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FILO PORIFERA E FILO CNIDARIA – 
PARTE 2 

2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
01. a) 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. 

b) Átrio é a cavidade interna do corpo do porífero e ósculo é a abertura existente na parte superior 
do átrio por onde estes animais eliminam a água que filtram. 

 
02. a) Rede de fibras proteicas que serve como elemento de sustentação de determinados tipos de 

esponjas. 
b) Filamentos ou cristais. Estrutura de defesa e sustentação das esponjas. Podem ser silicosas ou 

calcárias. 
 
03. a) Pólipos de Cnidários pertencentes à classe Antozoários. 

b) A formação das colônias de corais ocorre assexuadamente por brotamento e também pela 
colonização de organismos resultantes de reprodução sexuada. 

 
04. a) A toxina presente nos nematocistos apresenta natureza proteica. As enzimas são sintetizadas 

nos ribossomos dos cnidócitos. 
b) Os cnidários apresentam tubo digestório incompleto formado pela boca e cavidade 

gastrovascular. A digestão do alimento inicia-se na cavidade digestória e se completa no interior 
das células por ação das enzimas lisossômicas. A distribuição dos nutrientes se dá por difusão 
através das células dos organismos. 

 
05. a) Não, pois os cnidários e os poríferos continuam pertencendo ao Reino Animal. 

b) Os animais citados possuem cavidade digestória e cnidoblastos, portanto, devem continuar no 
mesmo filo. 

 
06. A colônia é originada por meio da reprodução assexuada, por brotamento, do pólipo. Pólipos adultos, 

também por reprodução assexuada, produzem as medusas. Estas são as formas livres e sexuadas, 
apresentando fecundação externa e desenvolvimento indireto. O desenvolvimento do zigoto forma a 
larva plânula livre. Após a fixação desta ao fundo oceânico, inicia-se, por brotamento, a formação de 
uma nova colônia de Obelias. 

 
07. a) Resposta Biológica: Os corais se desenvolvem melhor em águas transparentes, pois estas 

deixam passar a luz necessária para que as algas que vivem associadas aos corais realizem a 
fotossíntese. Esse processo produz matéria orgânica e oxigênio necessários para a sobrevivência 
dos cnidários. 
Resposta Química: Em águas transparentes há uma maior incidência de luz, então as algas 
associadas aos pólipos de corais realizam fotossíntese consumindo o CO2, isso faz com que o 
equilíbrio da reação desloque-se para a esquerda (princípio de Le Chatelier), no sentido de 
formação do CaCO3, o qual é o principal constituinte inorgânico que entra na formação das 
estruturas coralíneas. 
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b) Resposta Química: A solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à sua 
pressão parcial numa dada temperatura constante (lei de Henry). Sabemos também que quanto 
maior a temperatura, menor a solubilidade de um gás em um líquido. Consequentemente, com o 
aumento da temperatura da água (mares de água quente) a solubilidade do CO2 irá diminuir, 
fazendo com que o equilíbrio da equação acima seja deslocado no sentido de produção de 
CaCO3, aumentando a formação de recifes de coral. 


