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Filos Echinodermata e Chordata 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 33 – Atividades 

 
01. Os equinodermos são animais deuterostômios marinhos que apresentam simetria radial na fase 

adulta e bilateral na fase de larva. 
a) Que característica justifica denominar os equinodermos como deuterostômios? Cite outro filo 

animal com o qual essa característica é compartilhada. 
b) No desenvolvimento dos equinodermos, verifica-se a transição de simetria bilateral para simetria 

radial. Essa sequência reflete o que ocorreu com a simetria ao longo da evolução dos 
metazoários invertebrados? Justifique sua resposta. 

 
02. Um zoólogo recebeu um animal marinho encontrado em uma praia. Ao tentar identificá-lo com o 

auxílio de uma lupa, o pesquisador notou, na superfície corporal do animal, a presença de espinhos e 
de estruturas tubulares, identificadas como pés ambulacrais. 
a) Com base nesses elementos da anatomia externa, determine o filo a que pertence o animal em 

análise. Nomeie uma classe desse filo e dê um exemplo de um animal que a represente. 
b) Explique como ocorre a reprodução dos animais pertencentes a esse filo. 

 
03. Na árvore filogenética ou evolutiva dos animais, a simetria radial é uma característica importante 

dos organismos primitivos. Entretanto, os equinodermos como os ouriços e as estrelas-do-mar estão 
próximos aos cordados, como os répteis e os mamíferos, evidenciando um ancestral em comum. 
Sobre esse fato, cite duas características morfológicas em comum entre os equinodermos e os 
cordados. 

 
04. Observe o esquema abaixo, que representa as relações evolutivas entre os subfilos e classes de 

Chordata, a partir de um equinodermo ancestral. 

 
Com base no esquema, cite: 
a) Uma das características comuns que se atribui à origem dos cordados a partir dos equinodermos 

ancestrais. 
b) Uma novidade morfológica externa e evolutivamente importante que diferencia os organismos V 

e VI em relação ao IV. 
c) O número a partir do qual se inicia os organismos classificados como Craniata. 
d) Três números cujos organismos apresentam notocorda tanto na fase larval quanto na adulta. 

 
05. O Reino Animal é composto por milhares de espécies, dentre as quais se destacam aquelas do Filo 

Chordata, que apresentam simetria bilateral e corpo segmentado, além de serem triblásticas, 
celomadas e deuterostômias. Todo animal cordado deve apresentar, em pelo menos uma fase do 
seu ciclo de vida, características exclusivas, as sinapomorfias, que definem esse grupo de animais. 
a) Sobre o desenvolvimento dos animais, defina o que é um animal triblástico, celomado e 

deuterostômios. 
b) Quanto aos Chordata, descreva as suas quatro principais sinapomorfias. 
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06. Na evolução dos deuterostômios, uma linhagem derivou para o grupo dos equinodermos e outra, 
para o grupo dos hemicordados e dos cordados. 

 

 
 

Após a análise do cladograma e considerando os conhecimentos sobre os cordados, responda ao que 
se pede.  
a) Quais características representadas em A, B, C e D que são exclusivas do filo Chordata? Qual 

característica dos cordados não aparece nos Hemicordados? 
b) Por que o desenvolvimento da mandíbula durante a evolução dos cordados foi uma das 

inovações mais significativas desse grupo? 
 
07. Embora as espécies animais possuam morfologia tremendamente variada, a sua grande diversidade 

de formas pode ser categorizada em um número relativamente pequeno de “planos corpóreos”. [...] 
Como todas as características dos organismos, o plano corpóreo dos animais evoluiu, alterando-se 
ao longo do tempo. Algumas dessas mudanças evolutivas aparentemente ocorreram cedo na história 
da vida animal. (CAMPBELL, 2010, p. 658). 

 
Com base na análise da ilustração e em conhecimentos sobre a história evolutiva dos animais, 
a) justifique a posição dos platelmintos e cordados na árvore filogenética representada; 
b) apresente um argumento que explique a posição marginal das esponjas. 


