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Exercício 1 

Estuda detalhadamente todas as transformações por quais passam os embriões durante seu 

desenvolvimento. 

 

Exercício 2 

De acordo com a quantidade e distribuição de vitelo, os ovos são classificados em oligolécitos, 

heterolécitos, telolécitos e centrolécitos. 

 

Exercício 3 

Ovos oligolécitos: apresentam pouco vitelo, mas bem distribuído em todo o seu citoplasma.  

Ovos heterolécitos: têm quantidade média de vitelo distribuído de maneira irregular, sendo a maior parte 

no pólo vegetativo. 

Ovos telolécitos: contêm grande quantidade de vitelo concentrada no pólo vegetativo. 

Ovos centrolécitos: ovos cim grande quantidade de vitelo, na região central do ovo. 

 

Exercício 4 

A segmentação normalmente ocorre em duas fases distintas: mórula e blástula. 

 

Exercício 5 

Mórula: são formadas as células chamadas blastômeros. Nessa fase não ocorre aumento de volume, 

apenas aumento numero de células. 

Blástula: formação de uma cavidade interna cheia de liquido (blastocele). 
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Exercício 6 

Surgem o blastóporo, arquêntero, ectoderma e endoderma. 

 



Exercício 7 

Diblásticos: possuem 2 folhetos embrionários – endoderme e ectoderme. 

Triblásticos: possuem 3 folhetos embrionários – endoderme, mesoderme e ectoderme. 

 

Exercício 8 

Protostômios: blastôporo origina a boca. 

Deuterostômios: blastôporo origina a ânus. 

 

Exercício 9 

Celomados: é uma cavidade que aparece entre a ectoderme e a endoderme. 

Acelomados: não apresentam celoma. 

Psedocelomados: apresentam o celoma parcialmente revestido pela mesoderme. 

 

Exercício 10 

Córion, vesícula vitelínica, âmnion, alantoide, placenta e cordão umbilical. 

 

Exercício 11 

Córion: membrana que envolve o embrião para protegê-lo. 

Vesícula vitelínica: bolsa que contém alimento de reserva para o embrião. 

Âmnion: proteger o embrião contra choques mecânicos e dessecações. 

Alantoide: armazena os resíduos nitrogenados e função respiratória. 

Placenta: passagem de alimentos e oxigênio da mãe para o embrião, anticorpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


