
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 09 
 
01. O processo de acidificação dos oceanos, decorrente das mudanças climáticas globais, afeta diretamente as 

colônias de corais, influenciando na formação de recifes. Assinale a alternativa que completa corretamente 
a explicação para esse fenômeno. 
O dióxido de carbono dissolvido no oceano  
a)  gera menor quantidade de íons de hidrogênio, o que diminui o pH da água, liberando maior quantidade 

de íons cálcio, que, por sua vez, se ligam aos carbonatos, aumentando o tamanho dos recifes.    
b)  é absorvido pelo fitoplâncton, entrando no processo fotossintético, e o oxigênio liberado permanece na 

água do mar, oxidando e matando os recifes de coral.     
c)  leva à formação de ácido carbônico, que, dissociado, gera, ao final, íons de hidrogênio e de carbonato, 

que se ligam, impedindo a formação do carbonato de cálcio que compõe os recifes de coral.     
d)  é absorvido pelo fitoplâncton, entrando no processo fotossintético, e o oxigênio liberado torna a água 

do mar mais oxigenada, aumentando a atividade dos corais e o tamanho de seus recifes.     
e)  reage com a água, produzindo ácido carbônico, que permanece no oceano e corrói os recifes de coral, 

que são formados por carbonato de cálcio.     
  

02. Nos oceanos são encontradas as mais diferentes formas de vida, desde organismos microscópicos, de 
enorme importância para os ciclos biogeoquímicos, até gigantes cetáceos como, por exemplo, as baleias-
azuis. 

 
Fazendo parte da biodiversidade oceânica, estão incluídos vários mamíferos, como as focas e os leões-
marinhos; os répteis, como as tartarugas e as serpentes-marinhas; além dos peixes, crustáceos, moluscos, 
estrelas e ouriços-do-mar, águas-vivas, corais, anêmonas-do-mar e esponjas, como também muitos outros 
tipos de organismos e muitas espécies de algas clorofiladas, que interagem entre si nas teias alimentares. 
 
Essa grande quantidade de seres submarinos variam em tamanho e forma, habitam diferentes locais dos 
oceanos e apresentam adaptações específicas, que os diferenciam dos seres vivos encontrados no 
ambiente terrestre. 
 
Sobre a biodiversidade marinha, é correto afirmar que  
a)  os cetáceos e os répteis possuem diversas adaptações ao modo de vida essencialmente aquático, tais 

como: corpo alongado e hidrodinâmico; capacidade de depositar ovos com casca e espessa camada de 
gordura.    

b)  as esponjas são animais aquáticos, porosos, filtradores, pois absorvem minúsculas partículas de 
matéria orgânica dissolvidas na água, que circulam através das cavidades internas que as esponjas 
possuem.    

c)  os crustáceos, os moluscos, as estrelas-do-mar, os ouriços-do-mar e as águas-vivas são invertebrados 
de corpo mole, com dois pares de antenas e sem apêndices locomotores.     

d)  os organismos citados não dependem da presença de luz para sobreviver, pois todos são incapazes de 
produzir seus próprios alimentos.     

e)  os animais aquáticos relacionados no texto possuem brânquias para realizar as trocas gasosas, o que 
impede a morte por asfixia.     

  
03. Com base na biodiversidade encontrada no planeta Terra e exposta no Museu Nacional, podemos classificar 

os seres vivos em diversos filos. A partir de suas características principais, NÃO se pode afirmar que: 
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a)  a figura 1 representa o filo Arthropoda, classe Insecta, que é composto por animais com pernas 

articuladas, exoesqueleto quitinoso e corpo dividido em cabeça, tórax e abdome.     
b)  a figura 2 representa o filo Porífera, que é o composto de seres marinhos e de água doce, com 

estrutura corpórea simples, sem tecidos diferenciados.     
c)  a figura 3 representa o filo Cnidaria, composto basicamente de dois tipos morfológicos de indivíduos, 

as medusas e os pólipos, que possuem tentáculos e cnidócitos.    
d)  a figura 4 representa o filo Chordata, classe Amphibia, cujos seres foram os primeiros vertebrados a 

conquistarem o ambiente terrestre, não dependendo mais do ambiente aquático para sobreviverem.    
  

04. “Estava encerrada a partida. O imediato soou sua trombeta e o comandante despejou um balde de água na 
cabeça de cada um dos neófitos, batizando-os com nomes marinhos. As Olivinhas passaram a se chamar 
Sereia e Estrela do Mar. O inglês virou Ouriço. Os alemães se tornaram Atum e Sardinha. O homem triste, 
Tubarão, e sua mulher, que permanecia desacordada mesmo depois do balde d´água, Água Viva”. 

STIGGER, Veronica. Opisanie Œwiata. São Paulo: SESI-SP, 2018, p.111. 
 

Os nomes recebidos pelo inglês, pelos alemães e pela mulher do homem triste exemplificam grupos de 
seres vivos que possuem, em comum, a  
a)  circulação simples.     
b)  digestão completa.     
c)  reprodução sexuada.     
d)  respiração branquial.    

  
05. A maioria dos recifes de coral em climas temperados consegue suportar temperaturas de até 29 C  antes 

de branquearem – processo em que corais expelem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, 
tornando-se vulneráveis a doenças e morte. Corais nos recifes do Golfo Pérsico, no entanto, tipicamente 
toleram temperaturas de até 36 C  durante o verão, já que possuem mecanismos genéticos que os ajudam 
a sobreviver a essas temperaturas extremas. 

Disponível em: <http://www2.uol.com.br>. (Adaptado). Acesso em: 08 set. 2015. 
 

Um alerta de um evento global de branqueamento devido ao aquecimento das águas fez com que cientistas 
discutissem a reprodução cruzada de corais do Golfo com aqueles de climas temperados, uma vez que esse 
método poderia  
a)  reverter o aquecimento das águas.    
b)  produzir descendentes termorresistentes.    
c)  substituir os corais de climas temperados.    
d)  transferir características entre um coral e outro.    

  
06. Sobre os cnidários, é correto afirmar que  

a)  sua digestão é exclusivamente intracelular.    
b)  os tipos morfológicos denominados pólipos são considerados livre-natantes.    
c)  os principais representantes são as medusas e as esponjas.    
d)  possuem uma célula especial denominada coanócito.    
e)  são animais que apresentam dois folhetos embrionários.    
  

07. Os cnidários são animais diblásticos, isto é, apresentam apenas dois folhetos germinativos, ectoderma e 
endoderma. O ectoderma origina a epiderme, tecido que reveste o animal, enquanto o endoderma origina 
a gastroderme, tecido que reveste a cavidade digestiva. Unindo estes dois, há a mesogleia. Em relação aos 
tipos de células da epiderme e gastroderme dos cnidários, bem como suas respectivas funções, assinale o 
que for correto.  
01)  As células mioepiteliais epidérmicas são pequenas, localizam-se na mesogleia e não são totipotentes.    
02)  No interior das células intersticiais, encontra-se o nematocisto, o qual contém um líquido tóxico.    
04)  As células mioepiteliais digestivas da epiderme secretam muco, cujo papel é lubrificar o corpo, 

protegendo-o. No caso de cnidários sésseis, estas células permitem também a aderência do animal ao 
substrato.    
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08)  As células sensoriais têm capacidade de perceber estímulos ambientais e transmiti-los a células nervosas 
presentes na mesogleia.    

16)  Os cnidoblastos, ou células urticantes, estão distribuídos por toda a epiderme do cnidário, concentrando-se 
nos tentáculos e ao redor da boca.    

  
08. O estudo do desenvolvimento embrionário é importante para se entender a evolução dos animais. Observe 

as imagens abaixo. 

 
 

Assinale a alternativa correta.  
a)  O animal A apresenta simetria bilateral e é celomado.    
b)  O animal B apresenta simetria radial e é celomado.    
c)  O animal A apresenta simetria radial e é acelomado.    
d)  O animal B apresenta simetria bilateral e é acelomado.    

  
09. Leia o texto a seguir. 
 

Turritopsis dohrnii é uma espécie de hidrozoário conhecida atualmente como “água-viva imortal”. Seu 
curioso ciclo de vida foi descoberto em 1988 por Christian Sommer, um biólogo marinho alemão. Sommer 
manteve espécimes de Turritopsis dohrnii no laboratório e, após vários dias, notou que os animais estavam 
se comportando de uma maneira muito peculiar... eles se “recusavam” a morrer. Aparentemente, eles 
estavam revertendo o envelhecimento e rejuvenescendo progressivamente, até alcançarem seu estágio 
inicial de desenvolvimento, ponto em que novamente iniciavam seu ciclo de vida. Em 1996, os cientistas 
descreveram como a espécie pode se transformar novamente em um pólipo a partir da fase de medusa. 
Um dos cientistas comparou a água-viva a uma borboleta que pudesse novamente se tornar uma lagarta. 
Hoje sabemos que o rejuvenescimento de Turritopsis dohrnii é desencadeado por estresse ambiental ou 
agressão física. Essas descobertas apareceram para desbancar a lei mais fundamental da natureza – “você 
nasce e então você morre”. 

Adaptado de: RICH, N. “Can a Jellyfish Unlock the Secret of Immortality?”. In: The New York Times. nov. 2012. Disponível 
em: <http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secretof-

immortality.html?pagewanted=all&_r=0>. Acesso em: 18 jun. 2014. 
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O esquema acima ilustra o ciclo de vida de uma água-viva. 
a)  Utilizando as letras do esquema, determine as etapas que podem se reverter em situações de estresse 

ambiental durante a vida de um indivíduo de Turritopsis dohrnii e justifique usando as informações do 
texto. 

b)  Embora, entre os animais, o ciclo de vida ilustrado ocorra apenas no filo Cnidaria, entre os vegetais, 
como os musgos (Bryophyta), um tipo de ciclo de vida semelhante a este é comum. Entre os cnidários 
e os musgos, existem diferenças marcantes em relação ao teor cromossômico das células em cada 
fase dos ciclos e, também, em relação ao tipo de divisão celular responsável pela produção de 
gametas. Explique essas diferenças.  

  
10.  Cnidoblastos ou cnidócitos são células de defesa observadas em  

a)  pepinos-do-mar.    
b)  paramécios.    
c)  anêmonas.    
d) ascídias.    

 


