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EXERCÍCIOS DE CNIDÁRIOS 
 
Q.01-A metagênese, ou alternância de gerações, é uma estratégia do 
ciclo de vida nas classes Hydrozoa e Scyphozoa. Esse tipo de ciclo 
envolve uma fase de reprodução assexuada, que não inclui a 
recombinação genética, e outra fase sexuada, quando há a 
recombinação gênica. Para os cnidários, a alternância de gerações é 
diferente da observada entre as plantas e algas multicelulares, uma vez 
que, nos Cnidaria, ambas as gerações são diploides. 
 
Assinale apenas a alternativa que apresenta informações CORRETAS 
acerca da metagênese dos cnidários e das características de Hydrozoa e 
de Scyphozoa. 
 
A) No ciclo de vida dos Hydrozoa, a medusa é a forma predominante 

e a sua medusa jovem é chamada de Éfira. 
B) No ciclo de vida dos Hydrozoa, o pólipo é a forma predominante e 

a sua medusa jovem é chamada de Éfira. 
C) No ciclo de vida dos Scyphozoa, a medusa é a forma 

predominante e a sua medusa jovem é chamada de Éfira. 
D) A estrobilação é a reprodução assexuada mais frequente nos 

cnidários, e a larva plânula é exclusiva dos Hydrozoa. 
E) A estrobilação é a reprodução assexuada mais frequente nos 

Hydrozoa, e a larva plânula é ciliada, livre natante e exclusiva 
desse grupo. 

 
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-A próxima vítima do aquecimento global 
Mudanças climáticas estão prestes a eliminar a Grande Barreira de 
Corais da Austrália, classificada pela Unesco como um patrimônio 
global. A barreira engloba um conjunto de 3 000 recifes e 600 ilhas e 
serve de abrigo para 1 625 espécies de peixes. 

Fonte: Veja, 07/05/2017. 
Disponível em: http://veja.abril.com.br 

Considerando as informações do texto e os conhecimentos 
relacionados ao tema é correto afirmar, exceto: 
 

A) Os recifes são formações construídas a partir da deposição de 
carbonato de cálcio por diversos organismos marinhos, 
principalmente por corais, mas também por outros organismos, 
como algas calcárias. 

B) Os corais são animais do grupo dos cnidários, da classe Scyphozoa, 
pequenos e muito frágeis, que utilizam carbonato de cálcio da 
água para construir um exoesqueleto duro. 

C) As interações ou relações observadas entre os seres vivos estão 
divididas em homotípicas e heterotípicas. Como exemplo de 
relação heterotípica, temos a associação entre algumas espécies 
de peixes e os recifes de corais onde eles habitam. 

D) Uma das causas do aquecimento global é a emissão dos chamados 
gases de efeito estufa (GEE). Além do hidrofluorcarbono (HFC) e 
dos perfluorcarbonos (PFCs), gases regulados pelo Protocolo de 
Quioto, há quatro principais gases GEE: o dióxido de carbono 
(CO2), o gás metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e o hexafluoreto 
de enxofre (SF6). 

Q.04-A equipe do Gerenciamento Costeiro do Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas (IMA-AL) discute medidas para coibir a invasão de 
coral-sol em Alagoas. Para evitar que a espécie chegue à costa 
alagoana, um grupo formado por representantes de órgãos ambientais 
e de fiscalização vem realizando ações preventivas em navios-sonda e 
plataformas de petróleo que chegam ao Estado. A maior preocupação 
é que, uma vez inserido na costa de Alagoas, o coral-sol pode colocar 
em risco outras espécies existentes no Estado, causar sérios danos à 
biodiversidade marinha e ainda provocar impactos graves, como a 
destruição de bancos recifais e consequente aceleração do avanço do 
mar. 

Disponível em: <http://ima.al.gov.br/equipe-discute-medidas-para-
coibir-invasao-de-coral-sol-em-alagoas/>. 

Acesso em: 30 nov. 2016. 
 
O coral-sol é um tipo de Cnidário que não apresenta predadores 
naturais em ambiente brasileiro e é devastador para a biodiversidade. 
Um dos grandes fatores que auxiliam a proliferação do coral-sol é 
 
A) a eliminação de espécies nativas através da prática da simbiose. 
B) a metagênese, onde as medusas liberam toxinas, que reduzem a 

biota local, diminuindo a competitividade. 
C) a sua forma de reprodução, que pode ocorrer de maneira 

assexuada, não necessitando de colônias pré-existentes. 
D) o clima, que favorece o ciclo de alternância de geração da espécie, 

dificultando que predadores naturais o identifiquem. 
E) a forma de vida do tipo medusa, que consegue nadar livremente, 

escolhendo o ambiente adequado para a reprodução. 
 
Q.05-Sobre os cnidários, é correto afirmar-se 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. 
 
Q.06-Em novembro de 2014, em apenas um dia, foram registrados 18 
casos de pessoas queimadas por animais marinhos em Fortaleza. 
Segundo especialistas, o vento acaba trazendo esses animais para a 
beira da praia e acontecendo o contato com banhistas. Esses animais 
marinhos são pacíficos e se alimentam de peixe e, portanto, não usam 
a queimadura como defesa pessoal. Mas quem toca neles, mesmo que 
sem querer, acaba se machucando, pois eles possuem tentáculos com 
células especializadas que contém estruturas urticantes chamadas 
nematocistos. 

Fonte: http://tvdiario.verdesmares.com.br/noticias/regional 
Adaptado. Acesso em 04 nov. 2014. 

 
A qual filo animal pertence o animal marinho citado na notícia? 
 
A) Porifera. 
B) Cnidaria. 
C) Nematoda. 
D) Rotifera. 
E) Platyhelmintes. 
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Q.07-Entre as espécies do filo Cnidária, o processo de reprodução 
envolve mecanismos sexuados, com sexos separados, fecundação 
externa e desenvolvimento indireto, dando origem a uma larva ciliada, 
e, ainda, mecanismos assexuados como brotamento ou estrobilização, 
os quais, para muitas dessas espécies, ocorrem de modo sequencial. 
 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que se refere 
diretamente a esse fenômeno. 
 
A) Alternância de gerações ou metagênese. 
B) Alternância de gerações ou mutagênese. 
C) Homogamia ou metagênese. 
D) Heterogamia ou mutagênese. 
E) Heterogamia ou anfiximia. 
 
Q.08-Os cnidários são animais tipicamente marinhos, apesar de 
existirem algumas espécies que vivem em água doce. No verão, em 
praias brasileiras, não é rara a ocorrência de acidentes envolvendo 
alguns desses animais e banhistas, causados pela presença de células 
urticantes, que são características desses animais. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome da célula urticante dos cnidários. 
 
A) Mesogleia. 
B) Mioepitelial. 
C) Coanócito. 
D) Parenquimal. 
E) Cnidócito. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-B Q.03-B Q.04-C Q.05-E 
Q.06-B Q.07-A Q.08-E 
 
EXERCÍCIOS DE FATOR Rh 
  
Q.01-Um homem de tipo sanguíneo A Rh+ e uma mulher AB Rh–, 
gostariam de saber a probabilidade de terem um filho (independente 
do sexo) com o mesmo genótipo do pai. A mãe do homem é O Rh–. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 

A)  
2

1
 

B)  
4

1
 

C)  
6

1
 

D)  
8

1
 

E)  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02-“Na primeira gravidez de uma criança de Rh+ por uma mulher de 
Rh–, na hora do parto, com a ruptura da placenta, hemácias do bebê 
passam para a circulação materna, sensibilizando a mulher e 
acarretando consequências para as gestações posteriores. 
Numa gestação Rh+ posterior, a destruição das hemácias fetais pelos 
anticorpos maternos causa forte anemia no recém-nascido. Para 
compensar a diminuição de hemácias , o organismo fetal libera 
hemácias imaturas, os eritroblastos; daí o nome eritroblastose fetal, 
também denominada de doença hemolítica do recém-nascido”. 
 
Uma forma atual de evitar a doença hemolítica do recém-nascido 
(DHR) é 
 
A) Transfusões de sangue controladas, visando à troca do Rh 

materno. 
B) Aplicação de vacina anti Rh em mulheres Rh–, durante o período 

de gestação de um filho Rh+. 
C) Aplicação intravenosa de anticorpos anti-Rh, após o parto, na 

mulher Rh– que teve um filho Rh+. 
D) Diminuição do tempo transcorrido entre uma gestação e outra, 

impedindo assim a sensibilização materna. 
 
Q.03-Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e, após o parto, os 
médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu 
grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O+. Imediatamente, 
a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos 
anti-Rh, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O–. 
 
Qual é a função dessa solução de anticorpos? 
 
A) Modificar o fator Rh do próximo filho. 
B) Destruir as células sanguíneas do bebê. 
C) Formar uma memória imunológica na mãe. 
D) Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. 
E) Promover a alteração do tipo sanguíneo materno. 
 
Q.04-Aloimunização é a formação de anticorpos quando há a 
ocorrência de exposição do indivíduo a antígenos não próprios, como 
ocorre, por exemplo, na transfusão de sangue incompatível e nas 
gestantes, cujos fetos expressam em suas células sanguíneas antígenos 
exclusivamente de origem paterna, os quais podem chegar à circulação 
materna durante a gestação ou no parto. A ocorrência de hemorragia 
fetomaterna constitui a base da etiopatogenia de várias afecções, 
como a doença hemolítica perinatal (DHPN), a plaquetopenia aloimune 
perinatal, a neutropenia aloimune neonatal, reações do tipo enxerto 
versus hospedeiro e, possivelmente, a gênese de algumas doenças 
autoimunes (Rev. Bras. Ginecol. Obstet.; 2009). Com relação ao 
mecanismo de aloimunização, indique se essas alternativas são 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 
(   ) Uma pessoa Rh– só produzirá anticorpos anti-Rh se for 
sensibilizada. 
(   ) A sensibilização de uma pessoa Rh– ocorre quando ela recebe 
transfusão de sangue Rh+. 
(   ) A sensibilização de uma pessoa Rh– ocorre quando mulheres Rh– 
geram um filho Rh+. 
(   ) A sensibilização de uma pessoa Rh+ ocorre quando ela recebe 
transfusão de sangue Rh–. 
(   ) A sensibilização de uma pessoa Rh+ ocorre quando mulheres Rh+ 
geram um filho Rh–. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) V, F, F, F, V  
B) F, V, V, F, V  
C) V, V, V, F, F  
D) V, V, F, F, V  
E) F, F, F, V, F  
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Q.05-Em relação ao fator Rh, os indivíduos podem ser Rh positivos ou 
Rh negativos, sendo que os Rh positivos são homozigotos dominantes 
ou heterozigotos, enquanto que os Rh negativos são, necessariamente, 
homozigotos recessivos. 
Uma pesquisa, realizada com uma população de uma determinada 
cidade, avaliou vários aspectos genéticos e, dentre eles, a distribuição 
dos indivíduos nestes dois tipos sanguíneos mencionados (Rh positivo e 
Rh negativo). Os resultados obtidos foram que 91% dos habitantes 
eram Rh positivo e somente 9% Rh negativo. 
 
Considerando essas informações e que a população estava em 
equilíbrio, é CORRETO afirmar que: 
 
A) os indivíduos Rh positivos que são heterozigotos correspondem a 

49% da população. 
B) os indivíduos Rh positivos que são homozigotos dominantes 

correspondem a 42% da população. 
C) os indivíduos homozigotos dominantes e homozigotos recessivos 

somam 58% da população. 
D) os indivíduos Rh positivos que são heterozigotos correspondem a 

21% da população. 
E) os indivíduos Rh positivos que são homozigotos dominantes 

correspondem a 51% da população. 
 
Q.06-Ana Júlia está super preocupada porque ouviu dizer que, sendo 
ela Rh - (negativo) e seu namorado Emílio Rh + (positivo), não 
poderiam se casar e nem ter filhos, porque, senão, todos eles 
nasceriam com a doença hemolítica eritroblastose fetal, que os mataria 
logo após o nascimento. 
 
Do ponto de vista biológico, o melhor aconselhamento que poderia ser 
dado a Ana Júlia seria: 
 
A) Não se preocupe porque a informação está totalmente incorreta. 

Risco de nascer bebês com a doença hemolítica eritroblastose 
fetal só existiria se vocês dois fossem Rh - (negativo). 

B) Realmente, o que você ouviu dizer está correto e vocês não 
podem ter filhos, porque todos eles apresentariam a doença 
hemolítica eritroblastose fetal e morreriam, durante a gestação, 
ou logo após o parto. 

C) Não se preocupe porque a informação está completamente 
errada. O risco de nascer criança com a doença hemolítica 
eritroblastose fetal não está relacionado com o fator Rh, mas com 
o fator ABO, podendo ocorrer quando o pai for do grupo AB e a 
mãe do grupo O. 

D) Realmente, essa situação favorece a ocorrência de eritroblastose 
fetal em bebês que sejam Rh + (positivo). Porém vocês podem 
perfeitamente se casarem e terem filhos, desde que seja feito um 
pré-natal adequado, com acompanhamento médico, que deverá 
tomar todas as medidas de profilaxia ou tratamento, se for 
necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07-Na Austrália, no início do século XX, um pesquisador chamado 
Karl Landsteiner, interessado no estudo sobre transfusão sanguínea, 
misturou o sangue de diferentes pessoas. O resultado de sua pesquisa 
foi o melhor possível, pois os perigos devidos à incompatibilidade de 
sangue entre doador e receptor constituíam, naquela época, uma 
ameaça muitas vezes mortal. Hoje, os tipos sanguíneos podem ser 
classificados em vários sistemas, dentre eles o sistema ABO, Rh ou 
Sistema D e sistema MN. 
 
Em relação ao tema é correto afirmar, exceto: 
 
A) A incompatibilidade sanguínea em transfusões ocorre devido à 

reação entre o antígeno do doador e os anticorpos do receptor. 
B) Um homem do grupo sanguíneo A que apresentou eritroblastose 

fetal ao nascer, é filho de uma mulher do grupo O. Casou-se com 
uma mulher do grupo sanguíneo B, cujo pai é O. O casal teve três 
filhos, sendo que o segundo apresentou eritroblastose fetal ao 
nascer, e os demais normais. Caso o casal tenha mais um filho, a 
probabilidade de ser uma menina O negativo é 1/16. 

C) De acordo com o sistema ABO, indivíduos portadores do alelo IA 
apresentam na membrana de suas hemácias aglutinina A; 
portadores do alelo IB apresentam aglutinina B; portadores dos 
dois alelos (IA e IB), concomitantemente, possuem as duas 
aglutininas (A e B); os indivíduos que apresentam o alelo i em 
homozigose (ii) não possuem nenhum tipo de aglutinina 

D) A eritroblastose fetal ocorre devido à incompatibilidade materno-
fetal, onde a mãe Rh negativo, após sensibilização, passa 
anticorpos anti D para o filho Rh positivo. 

 
Q.08-Sobre uma criança que nasceu com eritroblastose fetal, assinale a 
resposta correta. 
 
A) O organismo da criança produz apenas hemácias imaturas. 
B) A mãe deve ter sido tratada com talidomida durante a gravidez. 
C) A mãe desenvolveu anticorpos anti-Rh durante uma gravidez 

prévia. 
D) O pai tem sangue fator Rh negativo. 
E) A criança deve ser o primeiro filho do casal. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-C Q.03-B Q.04-C Q.05-C 
Q.06-D Q.07-C Q.08-C 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


