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01. 
A) Pólipos de Cnidários pertencentes à classe Antozoários.
B) A formação das colônias de corais ocorre assexuadamente por brotamento e também pela colonização de organismos resultantes 

de respiração sexuada.  

02. 
A) Falso. Os poríferos (espongiários) apresentam reprodução assexuada e sexuada.
B) Falso. Os nematódeos se reproduzem exclusivamente por reprodução sexuada.
C) Falso. Os cefalocordados (ex: anfioxo) são animais dioicos, com fecundação externa e desenvolvimento indireto.
D) Verdadeiro. Nos Cnidários, a reprodução assexuada pode ser realizada por brotamento ou estrobilização.
E) Falso. Nos Platelmintos, a planária pode realizar reprodução assexuada por laceração.

 Resposta: D

03. 
A) Observe o quadro a seguir:

Reprodução Sexuada Reprodução assexuada

I e IV III e V

B) Aumento de Variabilidade. Durante a meiose, ocorre o crossing-over e a segregação independente.

04. O gráfico A representa o grupo sem cuidado parental, o gráfico B representa o grupo com cuidado parental. No grupo sem cuidado 
parental, a divisão celular é mais simples e rápida. Assim, no grupo sem cuidado parental os indivíduos ficam menos tempo expostos 
à predação. No outro grupo existe a proteção dos pais contra a predação.

05. 
A) Observe a tabela a seguir:

Dioica
Espécie com indivíduos unissexuados (indivíduos exclusivamente masculinos e exclusivamente 
femininos).

Monoica
Espécie com indivíduos bissexuados (o mesmo indivíduo é masculino e feminino, ainda que em 
épocas diferentes).

Fecundação externa
Espécie em que macho e fêmea liberam gametas que se eencontram no ambiente externo (água) 
onde ocore a fecundação.

Fecundação Interna
Espécie onde a fomação ocorre através de cópula, geralmente, dentro do indivíduo que fornece 
o gameta feminino.

Desenvolvimento direto
Aquele que ocorre sem fase larval distinta, de modo que o indivíduo
recém-eclodido é semelhante ao adulto.

Desenvolvimento indireto
Aquele que ocorre através de fase larval distinta, de modo que o indivíduo recém-eclodido é 
diferente do adulto.
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– Em muitos casos, o menor investimento individual possibilita número muito maior de descendentes, o que aumenta as chances de 
sobrevivência da espécie.

– Como o hábito alimentar da larva difere do adulto, não há competição pelo mesmo recurso.

– A ausência de cuidado parental libera o adulto para cuidar da sua própria sobrevivência, o que aumenta sua chance para outras 
reproduções.
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– O menor investimento individual, embora gere mais descendentes, resulta em menor chance de sobrevivência a cada indivíduo 
recém-nascido, de modo que nesse estágio a taxa de mortalidade nos jovens é máxima para a espécie.

– Em muitos casos, o hábitat, embora propício ao adulto (fixo ou terrestre), não é adequado (ao correspondente) à larva (aquática e 
móvel), resultando em altos índices de mortalidade.

– Em muitos casos, a passagem da forma larval para a forma adulta acontece através de metamorfose, momento especialmente frágil 
e vulnerável no ciclo de vida dessas espécies.   
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06. A reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética da população de caramujos parasitados pelos vermes. Dessa forma, a população 
apresenta maior possibilidade de sobreviver quando parasitados pelos vermes. A reprodução assexuada produz cópias geneticamente 
idênticas, mas permite o aumento mais rápido da população de caramujos.  

07. A reprodução sexuada provoca recombinação gênica e, portanto, aumenta a variabilidade genética. Organismos com maior variação 
gênica apresentam maior probabilidade de se adaptar a modificações ambientais. A seleção natural diminui a variabilidade genética, 
fato que pode ter eliminado os indivíduos resistentes à bactéria.

 Resposta: A

08. 
A) A meiose ocorre na etapa B no celenterado. Nas plantas, a meiose ocorre na etapa I.
B) Pólipos, medusa e esporófito são diploides; o gametófito é haploide.

09. O processo de fecundação em larvas denomina-se neotenia, ocorrendo em alguns grupos de salamandras.

 Resposta: A

10. 
A) A afirmativa a é incorreta. Os indivíduos da espécie I produzem maior número de tipos de células reprodutoras, como consequência 

do crossing-over (permutação).
B) A afirmativa b é correta. Uma das características da reprodução assexuada é a não variabilidade das células reprodutoras, 

diferentemente do que ocorre na espécie II, em que há várias combinações cromossômicas nos gametas, em função da segregação 
independente dos cromossomos na meiose.
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