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01. Na verdade, é possível observar na imagem que se trata de uma colônia de Cnidários pólipos fl utuantes e também se sabe que os 
mesmos podem realizar a captura de presas; defesa. Um exemplo de pólipo fl utuante é a caravela-portuguesa, a qual faz parte da 
classe Anthozoa junto com os corais, os quais são pólipos sésseis. É oportuno afi rmar que os mesmos produzem um esqueleto de 
carbonato de cálcio (formando os recifes). Além disso, são os primeiros eumetazoários e a maioria das espécies é dioica e com fi siologia 
mais avançada que os poríferos, visto que possuem, por exemplo, sistema nervoso difuso e uma cavidade gastrovascular que favorece 
a digestão extracelular.

Resposta: V – V – F – F – F

02. O ciclo mostrado na ilustração indica a reprodução por metagênese, ou alternância de gerações, existindo um estágio medusoide onde 
ocorre a reprodução sexuada e um estágio polipoide em que a reprodução se dá assexuadamente, por exemplo, por brotamento ou 
por estrobilização.

Resposta: C

03. Com escurecimento da água graças ao derramamento do petróleo houve, consequentemente, difi culdade para penetração de luz e, 
assim, prejudicando o processo fotossintético das algas simbiontes dos corais. Com isso, ocorrera a  redução da liberação de oxigênio 
e de nutrientes para os corais formadores dos recifes.

Resposta: C

04. Os cnidários (como a água-viva) são diploblásticos (possuindo ectoderme e endoderme) e usam cnidoblastos para a captura de suas 
presas. Em termos fi siológicos,  os cnidários realizam a digestão extracelular na cavidade gastrovascular e termina a mesma no meio 
intracelular. Por fi m, sabe-se que os resíduos metabólicos são eliminados pela boca, já que não possuem ânus.

05. 
A) A semelhança está no fato que ambos ocorre a  metagênese (ou alternância de gerações).
B) Nos ciclos pode-se observar que há alternância de gerações. No caso dos musgos e samambaias, a fase sexuada é haploide e a fase 

assexuada é diploide. Contudo, nos cnidários, tanto a fase sexuada (medusa) como a assexuada (pólipo) são diploides.
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