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BIOLOGIA 2

Filo Cnidaria

Capítulo 13

ATIVIDADES PARA SALA

01  D 

 No ciclo representado, a reprodução assexuada se alterna 
com a sexuada, em um ciclo em que há também alternân-
cia entre as formas pólipo (assexuada) e medusa (sexuada). 
O desenvolvimento é indireto, e a estrobilação é uma fase 
assexuada, onde ocorre um estrangulamento que divide 
transversalmente o animal em vários descendentes. A larva 
ciliada livre é a plânula, que se transforma, por metamor-
fose, em uma medusa adulta.

02  C 

 O comensalismo e o inquilinismo são relações harmônicas. 
Além disso, as zooxantelas vivem em associação mutualís-
tica obrigatória com corais, pois parecem ser vitais na sua 
saúde e na produção do esqueleto de carbonato de cálcio 
coralino. Esses recifes de corais são ameaçados pelo der-
ramamento de esgotos e de fertilizantes agrícolas trans-
portados por águas continentais, assim como pela alta 
salinidade e pelas variações de temperatura. Eles também 
abrigam uma grande variedade de peixes tropicais, algas, 
poríferos, caramujos, caranguejos, siris, equinodermos, 
aves (atobás, mergulhões, fragatas), tartarugas marinhas, 
golfinhos etc.

03  a) Os cnidoblastos são células que facilitam a captura de 
presas. No início, a digestão ocorre na cavidade gas-
trovascular, sendo, portanto, extracelular e, posterior-
mente, a digestão se completa no meio intracelular. Os 
resíduos metabólicos são eliminados pela boca, pois o 
trato digestório é incompleto.

b) Os pólipos apresentam corpo tubular, com uma extre-
midade fechada fixa ao substrato; e outra aberta, que 
contém a boca. A medusa, ou água-viva, é adaptada 
a uma existência flutuante ou livre-natante e possui a 
boca localizada na região central da superfície côncava. 
A fase polipoide é assexuada, e a fase medusoide é 
sexuada.

c) Os cnidócitos são células epidérmicas modificadas que 
promovem a defesa do animal e contribuem para a 
captura de alimentos, pois contêm organelas urtican-
tes (nematocistos). Essas estruturas são dotadas de 
uma cápsula que abriga em seu interior um tubo fila-
mentoso enovelado, portador de um líquido urticante. 
Além disso, há um cílio sensorial que, ao ser estimu-

lado, faz com que o filamento urticante seja disparado, 
injetando toxinas no corpo da vítima, e podendo causar 
ferimentos ou óbito.

04  C

 Os cnidários, como as anêmonas-do-mar, apresentam 
células urticantes que atuam na defesa contra predado-
res e na captura de presas. Essas células são denominadas 
cnidócitos e possuem uma organela específica, o nemato-
cisto, o qual é responsável pela produção da solução pro-
teica urticante. 

05  E

 O ciclo reprodutivo representado é denominado metagênico, 
sendo o indivíduo representado em 1 a forma polipoide que 
se reproduz de forma assexuada originando 2, que vai se 
reproduzir de forma sexuada dando origem a 1.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B 

 O filo Cnidaria (ou cnidários) compreende corais, águas-
-vivas, anêmonas-do-mar, hidras e caravelas. São animais 
aquáticos e, predominantemente, de água salgada, com 
exceção de algumas espécies dulcícolas de hidrozoários.

02  B

 Por meio dos cnidários, é possível observar, como carac-
terística evolutiva permanente, a digestão extracelular, 
realizada por enzimas digestivas. Ainda assim, os cnidários 
possuem sistema digestório incompleto.

03  C 

 Os organismos responsáveis pela formação dos recifes são 
os antozoários, cnidários unicamente polipoides, que podem 
ser solitários ou coloniais. Muitos corais secretam exoesque-
leto calcário, responsável pela formação de recifes.

04  B 

 Os cnidários possuem, em grande quantidade, células 
denominadas cnidócitos. Essas células possuem uma 
organela, o nematocisto, que possui um longo filamento, 
geralmente penetrante, que elimina um líquido urticante 
que paralisa a vítima. Já os espongiários possuem os 
coanócitos, que são células ovoides típicas das esponjas, 
dotadas de um flagelo cuja base é circundada por proje-
ções da membrana plasmática, formando um funil, sendo 
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elas relacionadas com a nutrição do animal, capturam o 
alimento por fagocitose ou por pinocitose.

05  B 

 A estrutura anatômica encontrada apenas nos cnidários 
corresponde ao cnidoblasto, com forma de cálice, fechado 
na extremidade superior, em que apresenta um pequeno 
prolongamento pontiagudo, o cnidocílio. O cnidócito apre-
senta um líquido, que paralisa as presas.

Nematocisto

Cnidocílio

Núcleo

Cnidoblasto penetrante Opérculo

Cnidoblasto descarregado

06  D 

 Os pólipos de cnidários da classe Anthozoa secretam exoes-
queleto calcário, responsável pela formação de recifes.

07  B 

 Os cnidários apresentam uma cavidade digestória, a cavi-
dade gastrovascular, saculiforme, além da boca circun-
dada por tentáculos, e sem ânus, caracterizando um trato 
digestório incompleto.

08  B 

 A água-viva indicada pertence ao filo Cnidaria e à classe 
Scyphozoa. Trata-se de um organismo marinho, basica-
mente representado pela forma medusoide, encontrado, 
geralmente, flutuando em mar aberto, e seus movimentos 
ocorrem por propulsão rítmica do sino.

09  A

 Os corais pertencem ao filo Cnidaria, classe Anthozoa, e 
formam a base de ecossistemas marinhos diversificados: 
os recifes de corais. Esses cnidários têm formato polipoide 
e vivem em associação mutualística com zooxantelas (pro-

tistas fotossintetizantes). Logo, turbidez elevada prejudica 
a passagem de luz pela água, necessária para a realização 
da fotossíntese pelas zooxantelas. Isso acarreta a morte 
das zooxantelas e, consequentemente, dos corais. 

10  B

 O objetivo do cruzamento entre espécies típicas de clima 
temperados com as variedades do Golfo Pérsico é gerar 
descendentes que resistam ao aumento da temperatura 
resultante do aquecimento global.


