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Filos Echinodermata e Chordata 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 33 – Gabarito 

 
01. a) Ao longo do desenvolvimento embrionário dos equinodermos, o blastóporo dá origem ao ânus; a 

boca forma-se posteriormente. O filo dos cordados compartilha a deuterostomia com os 
equinodermos. 

b) Não, a mudança de simetria ao longo do desenvolvimento dos equinodermos não reflete o que 
ocorreu na evolução dos metazoários invertebrados. Isso ocorre porque grupos de animais que 
surgiram primeiro ao longo da evolução (como poríferos e cnidários) apresentam simetria radial. 
A simetria bilateral é uma aquisição evolutiva posterior, como a que se deu a partir de 
platelmintos. Assim, a mudança de simetria entre os invertebrados ocorreu de modo contrário ao 
que se processa ao longo do desenvolvimento dos equinodermos. 

 
02. a) Os pés ambulacrais são estruturas externas típicas do filo Echinodermata. As classes desse filo são: 

Asteroidea (estrelas-do-mar), Crinoidea (lírios-do-mar), Echinoidea (ouriços-do-mar e bolachas-da-
praia), Holothuroidea (pepinos-do-mar) e Ophiuroidea (serpentes-do-mar). Qualquer combinação de 
uma dessas classes, com exemplificação adequada, responde a essa parte da questão. 

b) Os equinodermos têm sexo separado, ou seja, são dioicos e podem se reproduzir 
assexuadamente, por regeneração, ou sexuadamente. Na reprodução sexuada, os óvulos e 
espermatozoides são eliminados na água, ocorrendo, portanto, fecundação externa. O 
desenvolvimento é indireto, podendo haver uma ou mais formas larvais. 

 
03. As características são: celoma originado do tubo digestório (enterocelomados) e ânus com origem no 

blastóporo (deuterostomados). 
 
04. a) Endoesqueleto, deuterostomia, Enterocelomados. 

b) Surgimento da mandíbula. 
c) III. 
d) II, III e IV. 

 
05. a) - Animal triblástico tem três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. 

- Animal celomado apresenta cavidade corporal denominada celoma. 
- Animal deuterostômio é aquele em que a primeira abertura embrionária, o blastóporo, dará 
origem ao ânus, enquanto que a segunda abertura originará a boca. 

b) Características sinapomórficas do Filo Chordata são  
- Presença de notocorda: estrutura de sustentação do corpo, um cordão axial que se estende da 
cabeça à cauda do animal, constituído por tecido conjuntivo envolto por uma bainha fibrosa e 
elástica. 
- Presença do tubo nervoso (ou tubo neural) dorsal: o tubo neural acompanha a extensão da 
notocorda. Do tubo neural, saem os nervos, com fibras que inervam os órgãos e a musculatura. 
- Presença de fendas faríngeas (faringe branquial), que são aberturas, aos pares, presentes na 
região da faringe, no tubo digestório. 
- Presença de cauda muscular pós-anal. 

 
06. a) A - Presença da notocorda, B - Tubo nervoso dorsal, C – Fendas faringianas e D - Cauda pós-anal. 

Os hemicordados não apresentam notocorda. 
b) A mandíbula permitiu a exploração de novos nichos ecológicos e melhorou a capacidade de 

captura de presas e de defesa contra predadores, tendo vantagem competitiva em relação aos 
Agnatos. 

 
07. a) Platelmintos e cordados compartilham a simetria bilateral, mas se diferenciam basicamente pelo 

destino do blastóporo – orifício que comunica o arquêntero (intestino primitivo que originará a 
cavidade digestória do adulto) com o exterior. No decorrer do desenvolvimento, o blastóporo 
dará origem à boca nos platelmintos, chamados por esta razão de protostômios; nos cordados, o 
blastóporo dará origem ao ânus – sendo por isso chamados de deuterostômios, uma vez que a 
boca se forma posteriormente. 

b) A posição marginal das esponjas se justifica pelo fato de não apresentarem tecidos verdadeiros 
nem órgãos, apesar de serem considerados organismos multicelulares. 


