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01. A reprodução sexuada acontece na fase medusoide (II) e há formação da larva (plânula), a qual está sendo indicada pelo número (III). 
Convém frisar que no momento (V) ocorre estrobilização (reprodução assexuada) e, consequentemente, a formação de éfiras (I) e 
consequentes medusas (II).

Resposta: C

02. Quando a questão menciona sobre celenterados, sabe-se que está se tratando a antiga classificação dos cnidários, Então, observa-se 
que algumas estruturas são dos cnidários. Veja:
– Células nervosas: encontra-se na mesogleia, abaixo da epiderme.
– Cnidoblasto: células de defesa dos celenterados.
Agora, também, é possível encontrar estruturas dos poríferos:
– Coanócitos: promove a digestão intracelular dos poríferos. Vale ressaltar que para a maioria dos livros, tal célula captura o alimento 

e  a digestão intracelular é mais evidente no amebócito.
– Átrio: cavidade central das esponjas.
– Mesênquima: camada média do corpo dos poríferos

Resposta: E

03. 
A) Não, pois a nova classe ainda continua dentro do Filo Cnidária.
 Observação: Todavia, deve se destacar que cnidários e poríferos fazem parte de filos diferentes.
B) Provavelmente, por que essa nova classe continua a possuir características estruturais de Cnidários como a presença de cnidócitos 

e uma cavidade gastrovascular, e mais modernamente se avaliou critérios filogenéticos.

04. Os recifes coralíneos são formações rochosas que se formam a partir da secreção de carbonato de cálcio proveniente de corais, os 
quais são pólipos (fixos no substrato marinho), sendo, então, um lugar de suma importância para a vida marinha, pois referido habitat 
serve de proteção a muitas espécies de animais.

Resposta: C

05. Em termos de cnidários, pode-se considerar como sendo os primordiais a possuir uma cavidade digestória denominada de cavidade 
gastrovascular. Além disso, existem dois tipos morfológicos, ou melhor: uma medusa com capacidade de nadar livremente e um pólipo 
sendo séssil. Por fim, outro aspecto importante dos cnidários que pode ser achado na questão é a presença de células urticantes para 
defesa e captura da presa denominadas de cnidoblastos.

Resposta: E

06. Todas as afirmativas estão corretas, pois, a priori, se sabe que os cnidoblastos são células especializadas para defesa e captura de alimentos. 
Além disso, as cifomedusas frequentemente provocam lesões em banhistas, pois os mesmos entram em contato principalmente com 
os tentáculos. E a metagênese pode ser observado como processo reprodutivo de hidrozoários.

Resposta: E

07. Com o aumento de gás carbônico nos mares, ocorrerá uma acidificação do meio e, reduzindo o pH, haverá danificação do exoesqueleto 
calcário e consequentemente a diminuição, também, das populações de cnidários (por exemplo, os corais), os quais são responsáveis 
pela formação dos recifes coralíneos.

Resposta: E

08. Os itens (I) e (II) são corretos. Contudo, os itens (III) e (IV) são errados e para estarem corretos devem ser reescritos, como observado 
logo abaixo:
III. Nos cnidários, a reprodução assexuada ocorre por brotamento ou estrobilização.
 Observação: Quando se observa o ciclo de vida de alguns cnidários, é possível encontrar alternância de gerações (ou metagênese), 

onde os indivíduos se reproduzem assexuadamente quando pólipo(forma séssil) e sexuadamente quando medusa (forma nactante).
IV. Os corais e a anêmona-do-mar são exemplos da classe dos antozoários.
 Observação: As águas-vivas é que fazem parte da classe dos cifozoários.

Resposta: E

09. Ao estudar as hidras, sabe-se que se trata de um representante dos Cnidários, cuja reprodução pode ser  sexuada por fecundação 
formando um ovo (veja a ilustração) ou assexuada por brotamento (novamente mostrado na ilustração). Além disso, percebe-se que 
não formação de larva e existem somente hidras pólipos, excluindo, então, a presença de medusas entre as hidras.

Resposta: D

10. 
1) Célula mioepitelial epidérmica: permite o revestimento e a contração do corpo.
2) Célula sensorial: com ligação com as células nervosas e são espalhadas por toda superfície do animal e, em particular, estando 

em volta dos tentáculos encontrados em volta da boca.
3) Célula intersticial: são pequenas encontradas na base da epiderme, podendo se diferenciar em qualquer outra célula. Confirma-se 

sua importância, então, na regeneração tecidual e crescimento do animal.
4) Célula glandular: células que cobrem o disco basal do pólipo, secretando muco que auxilia a sua fixação no substrato. Além disso, 

aquelas células localizadas próximo a boca secretam enzimas hidrolíticas.

Resposta: B
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