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Tema: Animais Vertebrados e Invertebrados 

Prezado Aluno, 

 

Nesta oficina, você desenvolverá atividades que abordam a diversidade de vida dos seres vivos, a 

diversidade e características físicas dos animais vertebrados e invertebrados. O objetivo dessa 

atividade é fornecer subsídios que permitam auxiliá-lo na compreensão desses conteúdos através do 

desenvolvimento de uma série de atividades.  Faça com atenção e aproveite esse momento para 

esclarecer eventuais dúvidas, realizando a leitura dos materiais didáticos do Novo Telecurso ou 

explorando as fontes de pesquisa sugeridas. 

Logo abaixo, estão listadas indicações de consulta que poderão auxiliá-lo no desenvolvimento desta 

oficina. Alguns termos indicados com o asterisco (*) foram incluídos no glossário ao final desta 

atividade. 

 

Objetivos desta Atividade: 

 

 Identificar animais vertebrados e invertebrados.  

 Identificar adaptações dos animais vertebrados e invertebrados.  

 Compreender a constituição física dos animais.  

 Compreender o comportamento dos animais vertebrados e invertebrados.  

 

 Indicações de Consulta: 

Aulas do Novo Telecurso: 32. 

Temas de Estudo: “Diversidade e Reprodução dos Animais”. 

No Mapa Curricular você poderá consultar os conteúdos curriculares: “Reino Animal – Diversidade”, 

“Seres Vivos - Biodiversidade” 

 

Na internet, consulte: 

<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biokids/Biokids2.php> 

<https://www.youtube.com/watch?v=uUCLdZpWDIw> 

<https://www.youtube.com/watch?v=Gtz6_5QkwfQ> 

 

Boa Oficina! 

 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biokids/Biokids2.php
https://www.youtube.com/watch?v=uUCLdZpWDIw
https://www.youtube.com/watch?v=Gtz6_5QkwfQ
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Oficina: Animais Vertebrados e Invertebrados 

Devido à grande diversidade de vida, não é uma tarefa fácil organizar os seres vivos em grupos, antigamente 

isso era feito considerando características bastante superficiais, como o habitat em que viviam, por exemplo: 

aquáticos, terrestres e aéreo. Atualmente, esse trabalho é realizado com base em uma grande diversidade 

de características, como constituição do corpo, comportamento, substâncias produzidas, informações 

genéticas, entre outras.  

 

Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/_dQyn47khNo4/S5V8lOx5zRI/AAAAAAAAAEU/SmRNQNwae20/s1600/taxa_4.jpg>. 

Acesso em: 04 dez. 2014. 11h25min. 

Considerando a organização atualmente aceita, as espécies de seres vivos são organizadas em gêneros. Os 

gêneros que tiverem algumas características em comum são reunidos em uma família. As famílias, por sua 
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vez, são agrupadas em uma ordem. As ordens são reunidas em uma classe. As classes de seres vivos formam 

os filos. Por fim, os filos são agrupados em grandes reinos. 

1. A figura anterior, apresenta a organização dos organismos em reinos. Quantos reinos você observa no 

esquema? Cada reino apresenta ilustrações de exemplares pertencentes a esse grupo, você nota 

semelhanças entre eles? Descreva características que você considera bastante representativas de cada 

grande reino.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Certamente uma das características que distingue o Reino Animal dos demais reinos é a grande diversidade 

de organismos, compreendendo seres muito simples e organismos bastante complexos. Ao contrário das 

plantas pertencentes ao Reino Plantae, a maioria desses organismos possuem capacidade de locomoção, o 

que permite uma forma mais eficiente de sua distribuição nos ambientes mais diversos. 

O Reino Animal é comparativamente o maior reino, subdividido em nove grandes Filos. Entre esses, oito Filos 

representam animais invertebrados e um Filo agrupam animais vertebrados.  

Vamos entender o significado do conceito “vertebrado” e “invertebrado”:  

Consideremos os seguintes animais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minhoca 

Disponível em: < 
http://3.bp.blogspot.com/-

zNrupcHex1A.png>. Acesso em: 
04 dez. 2014. 12h15min. 

Aranha 

Disponível em: < 
http://3.bp.blogspot.com/-

zNrupcHex1A.png>. Acesso em: 
04 dez. 2014. 12h15min. 

Peixe 

                              Disponível 
em:<http://www.cbpds.com.br/h
tml/carapeba.gif>. Acesso em: 04 

dez. 2014. 12h15min. 

2. Provavelmente você já deve ter visto esses 

animais, quais deles apresentam estrutura óssea 

em seu corpo?   

_______________________________________

_______________________________________ 

3. Alguns animais são formados por um 

esqueleto externo, o qual não é constituído por 

ossos. Qual animal apresenta essa característica? 

Observe com atenção.  

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

Cobra 

Disponível em: < 
http://i1.r7.com/data/files/2C9
5/948F/3165/235D/0131/6878

/409C/.jpg>. Acesso em: 04 
dez. 2014. 12h15min. 
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O grupo de animais invertebrados é o maior em termos de número, cerca de mais de 95% dos animais 

existentes hoje no planeta são invertebrados e, é o grupo de animais mais antigos também, pois a partir deles 

é que originaram os animais vertebrados. Vejamos os oito filos que compõem esse grande grupo de animais, 

principais habitats e alguns exemplares de cada Filo:  

 

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-BWl4l2bo8uY/UESRR3oIVvI/AAAAAAAAB7s/O534R8DNuac/s1600/tab.png>.             

Acesso em: 04 dez. 2014. 14h28min. 

 



                                                                                                                                                                   Oficina de CN/EF 
Material do Aluno  

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos 

Entre os invertebrados, o grupo dos artrópodes é o grupo mais diverso e com mais representantes, podendo 

ser encontrados em praticamente todos os ambientes do planeta.    

 

Disponível em: < http://4.bp.blogspot.com/-

8HZep2qu0vE/To44an4O37I/AAAAAAAAAKk/4GiwWFUDj6Y/s1600/tabela+classes.jpg>. Acesso em: 04 dez. 2014. 14h43min. 

 

 

 

4. O número de animais vertebrados (cerca de 50 mil espécies) é bem menos em comparação com o grupo 

de animais invertebrados. Como você explicaria essa diferença no Reino Animal?   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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5. Suponha que em seu primeiro dia de trabalho no Museu de Zoologia, você ficou responsável de classificar 

5 animais artrópodes quanto à classe. Seu mentor lhe deixou apenas a tabela acima para analisar as 

características de cada animal e compará-las com as características descritas em cada classe.  

 

 

Classe: 

 

 

Classe: 

 

 

Classe: 

 

 

 

Classe:  

 

 

Classe: 

 

 
Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Artr%
C3%B3podes>. Acesso em: 04 dez. 

2014. 15h02min. 

 Descreva o nome 

da classe nos quadrados 

ao lado. 
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6. Leia o texto a seguir que trata de alguns benefícios e malefícios dos Artrópodes.  

 

Aliados e inimigos 

A metade de todos os seres vivos de nosso planeta pertence ao filo Arthropoda (Artrópodes), o que lhes 

confere uma forte importância ecológica em todos os grandes ecossistemas atuais. Se, por algum motivo, 

essas criaturas deixassem de existir, a vida multicelular da Terra entraria em colapso. Os artrópodes são 

fontes de alimentos direto para muitos anfíbios, peixes, mamíferos, aves e répteis.  

Vários desses invertebrados têm papel relevante para a vida de diversas espécies vegetais, especialmente as 

da ordem Hymenoptera – abelhas, vespas e formigas. Enquanto abelhas e borboletas são polinizadoras, 

certas formigas estabelecem uma relação mutualística com determinadas plantas.  

A formiga Pseudomyrmex ferruginea, por exemplo, vive na acácia-de-chifre-de-búfalo (Acacia cornigera) e 

sua presença é imprescindível para a sobrevivência dessa árvore. Em troca de abrigo e alimento, a P. 

ferruginea defende toda a planta de pragas animais e ervas parasitas. Os invasores de uma acácia habitada 

por essas formigas são vorazmente atacados.  

O ser humano também se beneficia de algumas espécies de artrópodes em diversas situações. Em lavouras, 

são utilizados no controle ecológico de pragas. Na entomologia forense, ajudam os cientistas a descobrir 

informações úteis para uma investigação criminal. Mais ainda, os crustáceos são uma importante fonte de 

alimento para as pessoas e movimentam parte da economia mundial. 

Se por um lado existem artrópodes benéficos a diversos seres vivos, também há, no filo Arthropoda, criaturas 

que os prejudicam. Muitas delas, inclusive, causam a morte de vegetais, seres humanos e outros animais. 

Por exemplo, os maiores inimigos da humanidade são membros da família Culicidae, os mosquitos. Algumas 

espécies desses insetos dípteros (que possuem duas asas) são vetores de doenças como a malária e a dengue. 

Apesar de a maior parte das espécies de culicídeos não ser considerada perigosa para o ser humano, qualquer 

mosquito pode transmitir o berne: a Dermatobia hominis, ou mosca-varejeira, desenvolveu uma técnica para 

inserir seus ovos em vertebrados, de modo que ela agarra, em pleno voo, uma fêmea de mosquito (pois são 

hematófagas*) e literalmente cola seus ovos no abdome do culicídeo. Ao picar um humano, por exemplo, o 

calor da pele faz os ovos desgrudarem do mosquito e penetrarem na ferida. 

Os aracnídeos carrapatos e ácaros são tão nocivos à saúde humana que ganham importância médica. E, claro, 

existem os artrópodes letais, como algumas espécies de escorpiões, aranhas e lacraias. Por essas razões, os 

artrópodes são nossos maiores aliados – e, também, inimigos. 

Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/artropodes-filo-representa-80-do-reino-animal.htm>.                                                                                         

Acesso em: 05 dez. 2014. 09h55min. 
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7. Com base na leitura do texto, responda as questões:  

a. Conforme vimos o grupo dos artrópodes, é o maior grupo de animais invertebrados. Em um cenário em 

que não existisse os artrópodes no planeta, quais seriam as consequências dessa extinção?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. O texto apresenta uma relação entre a formiga (Pseudomyrmex ferrugínea) e a acácia-de-chifre-de-búfalo. 

Formigas nem sempre são bem vindas, contudo, o contrário pode ser possível. Que tipo de relação ocorre 

entre a espécie de formiga e a planta?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9. Analise o texto e destaque duas situações entre humanos e os artrópodes. Uma em que o homem pode 

ser beneficiado e outra em que pode ser prejudicado por esses animais.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

O grupo dos vertebrados pertence ao Filo dos Cordados, a principal característica desse grupo é a presença 

de notocorda, uma estrutura de sustentação do corpo, que nos vertebrados é substituída pela coluna 

vertebral.  Algumas das principais características desse grupo é o sistema nervoso bem desenvolvido e a 

simetria bilateral, o que possibilita um maior desempenho na realização de atividades complexas.  
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Os animais vertebrados dividem-se em cinco categorias, cujas principais características estão registradas no 

quadro a seguir:                              

 

Disponível em: <http://n.i.uol.com.br/licaodecasa/ensmedio/biologia/peixes-osseos.jpg>.                                                                               

Acesso em: 04 dez. 2014. 16h17min. 

Analisando o quadro e tendo em vista o que você já sabe sobre o assunto, responda às questões a seguir. 

Se necessário, consulte um dicionário. 

10. Os animais vertebrados podem ser ovíparos e vivíparos. Qual o significado desses termos? Você 

também é um animal vertebrado, nesse caso, qual classificação você receberia? Explique. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

11. Entre os animais vertebrados, observa-se uma ampla variedade de tipos de respiração. Há animais 

que respiram pela pele, por brânquias ou via pulmões. Pesquise e resuma as diferenças entre esses tipos 

de respiração. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

12. A alimentação dos animais vertebrados é bastante diversificada: alguns podem ser carnívoros, herbívoros 

ou onívoros. Qual é o significado desses termos? O ser humano poderia ser classificado em qual categoria?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

13. Classifique os animais quanto ao seu hábito alimentar:  

 

 
 

Disponível em: < 
http://www.conhecaja.com/wp-

content/uploads/2014/01/ave-tucano-2.jpg>. 
Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 

  
      Carnívoro  
      Herbívoro    
      Onívoro 

 

 
 

Disponível em: < http://www.anda.jor.br/wp-
content/uploads/2013/05/onca_pintada.jpg >. 

Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 

  
      Carnívoro  
      Herbívoro    
      Onívoro 

 

 
 

Disponível em: < http://mundo-
marinho.mundoentrepatas.com/imagenes/tub

arao>. Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 

 
      Carnívoro  
      Herbívoro    
      Onívoro 
 

 
 

Disponível em: < 
http://www.girafamania.com.br/girafas/anatomi

a.jpeg>. Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 
 

      Carnívoro  
      Herbívoro    
      Onívoro 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.conhecaja.com/ave-tucano/&ei=wKmAVJ_wN8ukNoS3gvAC&psig=AFQjCNFohsucxLQbw-4KAcianimPocAJIw&ust=1417804609033671
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Glossário: 

 Hematófago: Aquele que alimenta-se de sangue.  

 


