
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 09 
Gabarito: 

 
01. e 

A acidificação dos oceanos é causada pela dissolução do 2CO  que, reagindo com a água, forma o ácido 
carbônico. Esse ácido é capaz de corroer os exoesqueletos dos corais formadores de recifes, que são 
formados por carbonato de cálcio.   

 
02. b 

[A]  Incorreta. Os cetáceos e os répteis possuem corpo alongado e hidrodinâmico, no entanto, os cetáceos 
não depositam ovos, pois são vivíparos, cujo embrião se desenvolve dentro da mãe; e algumas 
espécies de serpentes marinhas vão à terra firme para depositar os ovos, enquanto outras são 
vivíparas. 

[C]  Incorreta. Os crustáceos possuem exoesqueleto quitinoso, dois pares de antes e, geralmente, cinco 
pares de pernas cefalotorácicas e vários apêndices locomotores abdominais; os moluscos são animais 
de corpo mole, corpo dividido em cabeça, pé e saco visceral; as estrelas-do-mar e os ouriços-do-mar 
são equinodermos que apresentam endoesqueleto e espinhos que se projetam para a superfície do 
corpo; e as águas-vivas são animais celenterados de corpo mole e a boca é circundada por tentáculos. 

[D]  Incorreta. A presença de luz é importante para todos os seres vivos citados, pois fazem parte da 
cadeia alimentar e mesmo que não sejam produtores, realizando fotossíntese, dependem dos 
produtores para o equilíbrio do sistema (produtores, consumidores primários, secundários, terciários 
etc.).  

[E]  Incorreta. Os cetáceos (mamíferos) e répteis possuem pulmões, crustáceos, moluscos e equinodermos 
possuem brânquias, enquanto as esponjas e as águas-vivas não possuem sistema respiratório e a 
troca gasosa ocorre de célula a célula, por difusão   

 
03. d 

A figura 4 representa a filo Chordata, especificamente a Classe Amphibia, cujos animais são tetrápodes que 
apresentam uma fase larval aquática, com respiração branquial, e uma fase adulta que vive em ambiente 
terrestre úmido, com respiração pulmonar e cutânea, portanto, ainda dependem da água para reprodução 
e respiração.   

 
04. c 

O ouriço pertence ao filo Equinoderma, o atum e a sardinha pertencem ao filo Cordata, classe dos peixes, e 
a água viva pertence ao filo Cnidária, tendo todos em comum a reprodução sexuada.   

 
05. b 

Os cruzamentos direcionados de corais de climas temperados com as variedades do Golfo Pérsico têm a 
finalidade de produzir descendentes termorresistentes.   

 
06. e 

Os cnidários possuem sistema digestório incompleto (intra e extracelular), com a presença de boca e 
inexistência de ânus. Os pólipos são organismos sésseis, sendo as medusas livre-natantes. Os coanócitos 
são células especiais das esponjas (poríferos) e os cnidócitos (cnidoblastos) as células especializadas dos 
cnidários. São animais diblásticos, apresentando dois folhetos germinativos, ectoderme e endoderme.   

 
07. 08 + 16 = 24. 

[01]Falso. As células mioepiteliais epidérmicas estão relacionadas ao revestimento e contração do corpo, 
enquanto que a mesogleia é uma massa gelatinosa, encontrada entre epiderme e gastroderme. As 
células intersticiais são totipotentes. 

[02]Falso. As células intersticiais são encontradas na base da epiderme e totipotentes, fundamentais para o 
crescimento e reprodução.  

[04]Falso. As células mioepiteliais estão localizadas na epiderme e estão ligadas ao sistema nervoso, 
agindo na contração e movimentação do corpo do animal. 

[08]Verdadeiro. As células sensoriais estão ligadas às células nervosas, recebendo e passando estímulos 
externos. 

[16]Verdadeiro. Os cnidoblastos são células encontradas na epiderme, em geral, ao redor da boca e 
tentáculos, produzindo toxinas urticantes.   
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08. c 
A figura A representa uma água-viva, animal pertence ao filo Cnidários. Ela apresenta simetria radial e não 
possui cavidade corpórea, sendo portanto, um animal acelomado.   

 
09. 

a)  As etapas F e E, pois o texto afirma que a espécie é capaz de voltar do estágio de medusa para o 
estágio de pólipo. 

b)  Nos cnidários, todos os indivíduos adultos, sejam eles pólipos ou medusas, apresentam conteúdo 
diploide (2n) e os gametas (n) são formados por meiose. Nos musgos, em uma fase de vida adulta, o 
gametófito é haploide (n) e produz gametas por mitose; e na outra fase de vida adulta, o esporófito é 
diploide (2n) e produz esporos por meiose.   

 
10. c 

Os cnidoblastos ou cnidócitos são células urticantes envolvidas na defesa, captura de presas, locomoção e 
fixação dos cnidários, tais como as anêmonas-do-mar.   

 
 
 
  
 
 
 


