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EXERCÍCIOS PORÍFEROS 
 
Q.01-Os seres vivos incluídos no Filo Porífera não apresentam tecidos 
ou órgãos definidos, mas possuem células que realizam diversas 
funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático. Com 
relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é 
correto afirmar que 
 
A) são responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as 

demais células do corpo do animal, por meio de plasmodesmos. 
B) transformam-se em espermatozoides, sendo, portanto, essenciais 

para a reprodução sexuada nesses animais. 
C) são células totipotentes que originam todos os outros tipos de 

células que compõem os tecidos desses animais. 
D) são células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, 

promovendo a nutrição desses animais, pela a circulação da água 
no átrio da esponja. 

 
Q.02-Os invertebrados podem pertencer a diferentes filos. Abaixo 
segue a descrição de um desses filos:  
 
Animais aquáticos simples, sem tecidos definidos nem sistema nervoso. 
Certas células cumprem a função de órgãos, tais como os coanócitos 
que fazem a água circular dentro do animal e células tais como 
amebócitos, que fagocitam o que passar por elas, digerindo e 
distribuindo alimento às demais células do organismo.  
 
O filo descrito acima compreende os  
 
A) platelmintos.  
B) poríferos.  
C) cnidários.  
D) celenterados.  
E) nemaltemintos. 
 
Q.03-Quanto à organização dos espongiários, é correto afirmar que  
 
A) os coanócitos são células que, em seu conjunto, constituem o 

sistema nervoso simplificado desses animais.  
B) as esponjas que não possuem espículas em seu esqueleto 

apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida.  
C) os amebócitos são células achatadas e bem unidas entre si, que 

revestem externamente o corpo desses organismos.  
D) por sua simplicidade morfológica, os poríferos somente conseguem 

se reproduzir por brotamento, fragmentação ou gemulação.  
 
Q.04-Analise as proposições em relação a um grupo de animal cujo 
personagem de desenho animado, Bob Esponja, é representante típico. 
 

 
Bob Esponja Calça Quadrada https://www.google.com.br 

 
I. Os seus representantes são exclusivamente  aquáticos.  
II. Crescem aderidos a substratos e praticamente não se 
movimentam.  
III. Possuem células especializadas chamadas de coanócitos que 
estão relacionadas com a alimentação destes animais.  

IV. Apresentam reprodução assexuada e também sexuada.  
V. A estrutura corporal básica é do tipo asconoide, siconoide e 
leuconoide.  
 
Assinale a alternativa correta:  
 
A) Somente uma afirmativa é verdadeira.  
B) Somente duas afirmativas são verdadeiras.  
C) Somente três afirmativas são verdadeiras.  
D) Somente quatro afirmativas são verdadeiras.  
E) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
 
Q.05-As esponjas são animais pertencentes ao filo Porífera. Durante 
muitos séculos foram classificadas como plantas aquáticas e 
reconhecidas como animais apenas em 1765. São os seres mais 
primitivos do reino Animalia e possuem determinadas características 
exclusivas que os diferenciam de todos os outros animais. 
 
Com relação às esponjas, é correto afirmar que 
 
A) não formam órgãos nem sistemas e apresentam células chamadas 

coanócitos, relacionadas com a nutrição. 
B) são triblásticas e acelomadas, com simetria bilateral e sistema 

digestório incompleto. 
C) se reproduzem unicamente de forma assexuada, principalmente 

por brotamento, ou, excepcionalmente, por gemulação. 
D) apresentam sistema digestório incompleto e possuem células 

urticantes, chamadas cnidoblastos, relacionadas à defesa e à 
captura de suas presas. 

E) possuem sistema ambulacral, responsável pelos movimentos de 
locomoção, transporte de substâncias e percepção  do meio 
externo. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-B Q.03-B Q.04-E Q.05-A 
 
 EXERCÍCIOS SISTEMA ABO 
Q.01-Em um caso hipotético, apenas dois homens, um do grupo 
sanguíneo B (genótipo IB_) e outro do grupo sanguíneo A (genótipo 
IA_), podem ser o pai biológico de uma menina do grupo O (genótipo 
ii). 
 
Nesse cenário, seria possível determinar com segurança a paternidade 
se um dos homens 
 
A) tivesse ou o pai ou a mãe do grupo O. 
B) tivesse o pai e a mãe, ambos do grupo AB. 
C) fosse pai de um menino do grupo O. 
D) fosse pai de um menino do grupo A. 
E) fosse pai de um menino do grupo B. 
 
Q.02-No que diz respeito a grupos sanguíneos, é correto afirmar que 
pessoas do grupo sanguíneo 
 
A) O possuem aglutinogênios O nas hemácias e aglutininas anti-A e 

anti-B no plasma. 
B) A possuem aglutinogênios A nas hemácias e aglutininas anti-B e 

anti-AB no plasma. 
C) AB, que não têm aglutinogênios nas hemácias, são consideradas 

receptoras universais. 
D) B possuem aglutinogênios B nas hemácias e aglutininas anti-A no 

plasma. 
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Q.03-Uma pessoa do grupo sanguíneo AB sofre uma hemorragia e 
necessita de transfusão. Para que não ocorra aglutinação, o sangue do 
doador deve ter, em seus glóbulos vermelhos e no plasma, 
respectivamente: 
 
I. Aglutininas anti-A e aglutininas anti-B. 
II. Aglutinogênio A e aglutininas anti-B. 
III. Aglutinogênio B e aglutininas anti-A. 
 
Após analisar essas proposições, assinale a seguir a alternativa correta: 
 
A) Somente a proposição I está correta; 
B) Somente a proposição II está correta; 
C) Somente as proposições I e II estão corretas; 
D) Somente as proposições II e III estão corretas. 
 
Q.04-De acordo com a tabela dos variados tipos sanguíneos humanos 
do sistema ABO, abaixo, responda: quais os tipos de heranças genética 
que são encontradas na expressão da variedade dos tipos sanguíneos 
humanos? Escolha a alternativa correta. 
 
Tabela 1: Tipos sanguíneos 

 
 
A) Dominância/recessividade e Codominância. 
B) Dominância/recessividade e genes letais. 
C) Dominância/recessividade e dominância incompleta. 
D) Dominância incompleta e alelos múltiplos. 
E) Codominância e dominância incompleta. 
 
Q.05-Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 
texto abaixo, na ordem em que aparecem. 
 
Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana 
plasmática das suas hemácias ........ e no plasma sanguíneo ........ . As 
que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam ........ na 
membrana plasmática das hemácias. 
 
A) aglutinina anti-B – aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio 
B) aglutinogênio A – aglutinina anti-B – aglutinogênio 
C) aglutinogênio B – aglutinogênio A e B – aglutinina anti-A e anti-B 
D) aglutinina anti-A – aglutinogênio B – aglutinina anti-A e anti-B 
E) aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio A – aglutinina anti-B 
 
Q.06-O médico austríaco Karl Landsteiner (1868-1943) e sua equipe 
classificaram o sangue humano em quatro tipos, denominados A, B, AB 
e O, caracterizando o Sistema ABO. Landsteiner concluiu que as 
incompatibilidades entre os grupos sanguíneos do sistema ABO eram 
decorrentes de uma reação entre certas substâncias presentes no 
plasma sanguíneo, as aglutininas, e substâncias presentes na 
membrana das hemácias, os aglutinogênios. Graças a essa descoberta, 
é possível realizar transfusões sanguíneas seguras entre pessoas de 
grupos sanguíneos compatíveis. Em relação ao Sistema ABO e às 
transfusões sanguíneas, analise as afirmativas abaixo.  
 
1) Pessoas do grupo sanguíneo O são consideradas receptoras 

universais.  
2) Pessoas do grupo sanguíneo B não podem receber sangue do tipo A 

nem do tipo AB.  
3) Pessoas do grupo sanguíneo AB só podem receber sangue do tipo A 

ou do tipo B.  
4) Pessoas do grupo sanguíneo A não podem receber sangue do tipo B 

nem do tipo AB. 
 

Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 4.  
B) 2 e 4.  
C) 1 e 4.  
D) 2 e 3.  
E) 1 e 3. 
 
Q.07-O heredograma mostra as tipagens sanguíneas para o sistema 
ABO de algumas pessoas de uma família. Sabe-se que Tatiana está 
grávida e o nome de seu bebê será Lucas. 
 

 
 
De acordo com os dados contidos no heredograma, os genótipos de 
Pedro, Tatiana e Rafaela são, respectivamente, __________, 
__________ e __________. Lucas poderá pertencer ao tipo sanguíneo 
__________. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as 
lacunas do texto. 
 
A) IAIA – IBi – IBIB – A ou B 
B) IAi – IBIB – IBIB – A ou AB 
C) IAIA – IBi – IBi – B ou AB 
D) IAIA – IBi – IBIB – A, B ou AB 
E) IAi – IBIB – IBi – B ou AB 
 
Q.08-A doação de sangue é um ato voluntário e solidário. Em cada 
doação, são coletados aproximadamente 450 ml de sangue, que 
correspondem a menos de 10% do volume sanguíneo total de um 
adulto, por esse motivo só é permitida a doação por pessoas acima de 
50 kg. Isso não afeta nossa saúde, pois o plasma é reposto em algumas 
horas, as plaquetas se restabelecem em alguns dias, e as hemácias 
demoram alguns meses. 

HEMOPE. Esclarecendo dúvidas. Disponível em: 
<http://www.hemope.pe.gov.br/queroserdoadorescladuvidas. php#1> 

Acesso: 03 out. 2016. 
 
Os fenótipos do sistema sanguíneo ABO são determinados por um gene 
com alelos múltiplos. Sobre a herança dos grupos sanguíneos na 
espécie humana, é CORRETO afirmar: 
 
A) um casal formado por um homem com sangue do tipo O e uma 

mulher com sangue tipo B pode ter um filho com sangue do tipo 
AB. 

B) com relação à dominância, o tipo sanguíneo A é dominante sobre o 
tipo sanguíneo B, e ambos são dominantes sobre o tipo O. 

C) um casal formado por um homem com sangue do tipo A e uma 
mulher com sangue tipo B pode ter um filho com sangue do tipo O. 

D) uma pessoa com sangue do tipo AB pode doar para pessoas dos 
tipos A, B, AB e O, por ser considerado um doador universal. 

E) uma pessoa com sangue do tipo O recebe sangue de pessoas dos 
tipos A, B, AB e O, por ser considerado um receptor universal. 
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Q.09-Um casal tem dois filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, 
um dos filhos é doador universal e o outro, receptor universal. 
 
Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. 
 
I. Um deles pode ser do grupo A; o outro, do grupo B. 
II. Um deles pode ser do grupo AB; o outro, do grupo O. 
III. Os dois podem ser do grupo AB. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
Q.10-Considere a observação abaixo, sobre um casal e seus filhos: 
 
Um homem de tipo sanguíneo A tem dois filhos com uma mulher de 
tipo sanguíneo B. O primeiro filho do casal apresenta tipo sanguíneo AB 
e o segundo filho é do tipo A. 
 
A partir dessa observação são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. A mãe é heterozigótica. 
II. No caso de um acidente, os dois filhos podem doar sangue para o 
pai. 
III. Os dois filhos são heterozigóticos. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II e III. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-D Q.03-D Q.04-A Q.05-B 
Q.06-B Q.07-E Q.08-C Q.09-A Q.10-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


