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01. Os três últimos itens são falsos, visto que a caravela é uma colônia de cnidários formada por predadores carnívoros, os quais arrastam 
a presa através do tentáculo para a cavidade gastrovascular, havendo a digestão intracelular e extracelular. Além disso, a caravela é 
um cnidário com o corpo organizado em um tecido (contendo cnidócitos) que contém toxinas que provocam queimaduras quando 
entramos em contato este. Por fim, em última análise, a caravela pode se reproduzir por fecundação ou sexualmente.

 Resposta: V – V – F – F – F

02. Admite-se que, no ciclo reprodutivo por metagênese dos cnidários, a etapa medusoide se reproduz sexuadamente e a fase poliploide 
se reproduz assexuadamente.

 Resposta: C

03. A questão trata sobre os recifes coralíneos, que são formados a partir do exoesqueleto de corais, os quais são do filo dos Cnidários e 
da classe Anthozoa.

 Resposta: C

04. Aquele animal que é diploblástico, ou seja, possui dois folhetos germinativos (ectoderme e endoderme), é o cnidário, e sendo capaz de 
obter o alimento, leva-o ao interior da cavidade gastrovascular, onde ocorrerá digestão extracelular e haverá continuidade de digestão 
no meio intracelular, posteriormente.

05.
A) Em termos comparativos, tanto em plantas como em cnidários, ocorre a alternância de gerações (ou metagênese).
B) Durante o ciclo reprodutor, ocorre alternância de gerações sexuadas e assexuadas. No entanto, em plantas, como nos musgos e 

nas samambaias, a fase sexuada é haploide e a fase assexuada é diploide. Diferentemente nos Cnidários, pois tanto a fase sexuada 
como assexuada é diploide.

06. A fecundação ocorre em (II) e, assim, com o desenvolvimento indireto, consequentemente, forma-se a larva denominada de plânula, 
a qual está indicada pelo número (III).

 Resposta: C

07. Alguns estudiosos consideram que os representantes desse filo demonstram inabilidade em evoluir os sistemas ou os órgãos, 
diferentemente do que acontece com outros grupos, porque seu esqueleto constitui um suporte rígido que impede deslocamentos, 
o que dificulta a aquisição de nutrientes, afetando a evolução orgânica do porífero.

 Resposta: A

08. A ilustração mostra um porífero. Com isso, os itens (I) e (II) estão errados, pois as esponjas não são classificadas quanto ao celoma e 
não se reproduzem por alternância de gerações (ou metagênese).

 Agora, o item (III) está correto ao afirmar que a seta (2) é o coanócito (responsável na captura do nutriente) e a seta (3) é o porócito 
(célula formadora do poro, pelo qual entra água no porífero).

 Resposta: E

09. Fazendo a associação correta entre as colunas, têm-se:
Coanócitos – Digestão intracelular dos poríferos.
Célula nervosa –  está na mesogleia, abaixo da epiderme.
Átrio – Cavidade central das esponjas.
Meso-hilo – Camada média do corpo dos poríferos.
Cnidoblastos – Células de defesa dos cnidários.

 Resposta: E

10. A cerca dos animais citados, pode-se afirmar corretamente que:
- A craca e o siri são crustáceos.
- A água-viva e a anêmona são cnidários.
- A minhoca e a sanguessuga são anelídeos.
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