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Exercício 1 

O âmnio é uma bolsa em forma de saco repleta de liquido amniótico e tem função protetora, permitindo 

que o embrião se desenvolva num ambiente úmido, tal como acontece com os anfíbios e com os peixes, 

que se desenvolvem na água, por outro lado protegendo o embrião, amortecendo os choques térmicos e 

mecânicos. 

 

Exercício 2 

Em répteis e aves a função é armazenar os resíduos nitrogenados formados pelo embrião durante o 

desenvolvimento. Em mamíferos, isso não ocorre, pois o alantoide junta-se com a vesícula vitelínica, 

formando o cordão umbilical, que elimina as excretas nitrogenadas do sangue do embrião no sangue da 

mãe, através da placenta. Nos embriões de repteis e aves, o alantoide apresenta também função respiratória. 

Em mamíferos placentários, as funções do alantoide e do saco vitelínico passam a ser exercidas pela 

placenta, razão pela qual esses anexos são atrofiados nesses animais. 

 

Exercício 3 

A) É uma membrana que envolve completamente o embrião, delimitando uma câmera chamada 

cavidade amniótica, cheia de liquido aquoso. 

B) Répteis, aves e mamíferos. 

C) Surgiu como proteção do embrião contra choques mecânicos, proporcionando também um meio 

mais ou menos constante do ponto de vista físico e químico, para o desenvolvimento desse embrião. 

D) Gastrulação. 
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Exercício 1 

O ovo com casca surgiu durante o desenvolvimento de repteis e representa, entre outras características, a 

conquista efetiva do ambiente terrestre. A placenta surge em mamíferos e garante o desenvolvimento 



embrionário no interior do corpo da mãe, exercendo as funções de nutrição, respiração e excreção dos 

descendentes. 

 

Exercício 2 

No desenvolvimento de mamíferos ocorre a placenta, estrutura ausente nos ovos de aves, que permite ao 

embrião ser nutrido diretamente pelo corpo da mãe. 

 

 

Exercício 3 

O cordão umbilical é a estrutura de comunicação entre o embrião e a placenta (apresenta duas artérias e 

uma veia que garante a nutrição e a respiração). As células-tronco do sangue do cordão umbilical e 

placentário têm a capacidade de diferenciar-se em uma ampla gama de outros tipos de células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


