
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86.900-000 Jandaia do Sul - Paraná 

 
Professora: Elisângela 
 

BIOLOGIA  - 2º ANO 

 

Atividade para segunda-feira (13 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 

Conteúdo: Desenvolvimento embrionário – Biologia 10 
 

• Atividade: Leitura do texto: ANVISA divulga panorama de bancos de 

cordão umbilical página: 18 

• Resolver na apostila as questões 1 e 2 das páginas 18 e 19. 

 

 

 

 

Correção da atividade referente ao dia 07/04 

Apostila – Biologia 10 
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Exercício 1 

A) São células indiferenciadas, ou seja, que podem diferenciar-se em quaisquer 

outras células. Todos os adultos têm células-tronco; no entanto, as embrionárias, 

por serem de embriões, ainda não se contaminaram com efeitos exógenos, por 

exemplo, medicamentos, raios UV do Sol, bebidas alcoólicas e fumo, entre outros 

fatores; por isso, estas são as preferidas dos médicos para o estudo. 

B) Fase de blastocisto, em que a células periféricas formarão o trofoblasto; o botão 

polar forma o embrioblasto, enquanto a cavidade repleta de líquido forma a 

blastocele. O trofoblasto contribuirá para a formação de parte da placenta, e o 

embrioblasto vai originar o embrião. 

C) Trofoblasto. È considerado o primeiro dos anexos embrionários, ema vez que 

libera um hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, que mantém os níveis de 

progesterona, sustentando assim a gravidez. 
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Exercício 2 

Essa segmentação ocorre em ovos heterolécitos, formam blastômeros de tamanhos 

diferentes. Os macrômeros são os maiores, e os micrômeros são os menores. Os animais 

que apresentam esse tipo de ovo são anfíbios, vários peixes, poliquetas, platelmintos e a 

maioria dos moluscos. 

 

Exercício 3 



A) Ocorrem em mamíferos placentários, equinodermos, poríferos, cnidários e 

anfioxo. 

B) Segmentação holoblástica igual. 

 

Exercício 4 

Os ovos de mamíferos apresentam pouco vitelo porque o embrião é nutrido pela placenta 

e desenvolve-se dentro do corpo da mãe, o que não ocorre com as aves, cujo embrião se 

desenvolve inteiramente dentro do ovo; portanto, sem o contato com a mãe. A falta de 

ligação do embrião de ave faz esse ovo apresentar muito vitelo. 
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Exercício 1 

A) As células formadas a partir da clivagem do zigoto são chamadas de blastômeros. 

Essas células são pequenas, numerosas e nucleadas. 

B) Mórula, blástula, gástrula e nêurula. 
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C) Gastrulação. 

 

Exercício 2 

Animais diblásticos apresentam apenas dois folhetos embrionários durante seu 

desenvolvimento; a ectoderme e a endoderme Ex:  e poríferos e cnidários.  

Animais diblásticos apresentam apenas três folhetos embrionários durante seu 

desenvolvimento; a ectoderme, endoderme e, no meio das duas, a mesoderme. Ex:  

platelmintos e nematelmintos, anelídeos,  artrópodes, moluscos, equinodermos e 

cordados. 

 

Exercício 3 

Nos animais esquizocelomados, o celoma é formado a partir de fendas da mesoderme; 

são moluscos, anelídeos eartrópodes. 

Nos animais enterocelomados, o celoma forma-se a partir de bolsas que surgem da região 

superior do arquêntero; são  equinodermos e cordados. 

 

Exercício 4 

Acelomados: animais que não apresentam celoma. São representados pelos poríferos e 

cnidários. 

Pseudocelomados: animais que apresentam um falso celoma; isso significa que a 

cavidade formada é apenas parcialmente revestida por mesoderme. Os únicos animais 

que apresentam essa condição são os nematódeos. 

Celomados: animais que apresentam celoma totalmente revestido pela mesoderme, 

durante toda a vida embrionária. São representados pelos moluscos, anelídeos, 

artrópodes, equinodermos e cordados. 

 

Exercício 5 

Nos animais protostômios, o blastoporo forma a boca. Nesse grupo estão cnidários, 

platemintos, nematódeos, anelídeos, artrópodes e moluscos. Quanto aos animais 

deuterostomios, o blastoporo forma o ânus. Estão nesse grupo de animais, equinodermos 

e cordados. 
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Exercício 1 

No final da fase de gástrula. 

 

Exercício 2 

É a formação do arquêntero (origina o tubo digestório e comunica-se com o exterior 

pelo blastóporo). 

 

Exercício 3 

Cristalino e cornea dos olhos: ectoderme; 

Sistema circulatório: mesoderme; 

Hipófise: ectoderme; 

Esmalte dos dentes: ectoderme; 

Peritônio: mesoderme; 

Fígado e pâncreas: endoderme; 

Sistema urinário e genital: mesoderme; 

Tireóide e paratireóide: endoderme; 

 

 

Exercício 4 

Alguns animais chamados protocordados formam uma subdivisão dos cordados. São 

pequenos animais marinhos destituídos de crânio e de coluna vertebral, cuja única 

estrutura esquelética de sustentação é a notocorda que no subfilo Cephalochordata é 

mantida. 

Os cordados vertebrados são animais em que a notocorda desaparece na vida adulta, uma 

vez que apresentam crânio e um endoesqueleto (tem como funções a sustentação do 

animal, permitir que se movimente e proteger seus órgãos internos) de origem 

mesodérmica.  
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Exercício 5 

A) A – Zigoto; B – Mórula; C – Blástula; D – Gástrula; E – Nêurula. 

B) O zigoto origina uma mórula após entrar em segmentação, sendo a mesma 

pluricelular e sem cavidade interna. A blástula, originada a partir da 

mórula, apresenta uma camada celular externa e uma cavidade 

denominada blastocele. A gástrula, formada por embolia a partir da 

blástula, apresenta dois folhetos, uma cavidade e um orifício. Em seguida, 

a nêurula, que apresenta três folhetos germinativos. Formam o tubo neural 

e os somitos mesodérmicos. 

 


