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• Exemplo: Anfioxo (possui ~ 5cm de altura)
• A notocorda persiste durante toda a vida do animal, estendendo-se da
cabeça até a cauda (daí o nome do sub –filo);
• São filtradores e vivem semi-enterrados na areia.
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• Exemplo: Ascídia (possui ~ 8cm de altura)
• A notocorda e o TND só existem na larva. Nesta, a notocorda existe somente na
região caudal (uros = cauda);
• São filtradores e vivem fixados em rochas ou outros substratos.
• Possuem túnica, que atua como um esqueleto.



Classificação dos Cordados
Sub-Filo Vertebrata (ou craniata)
- Possuem tecido cartilaginoso ou ósseo;
- Nos vertebrados, a notocorda se transforma em crânio e coluna
vertebral (proteção e sustentação), estruturas constituintes do
endoesqueleto calcário;

Os vertebrados são divididos taxonomicamente em 7 classes:
• Ciclóstomas, Condrictes, Osteíctes, Anfíbios, Répteis, Aves, Mamíferos

Filo Chordata (Cordados) 

4



Classificação dos Cordados

Sub-Filo Vertebrata (ou craniata)

- Possuem 7 classes:

• Ciclóstomas

• Condrictes

• Osteíctes

• Anfíbios

• Répteis

• Aves

• Mamíferos.

Agnatos (sem mandíbula)

Gnatostomados 

(com mandíbula)

Grupo dos Peixes

Grupo dos Tetrápodas

Filo Chordata (Cordados) 
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Sub-Filo Vertebrata (ou craniata)

- Possuem 7 classes:
• Ciclóstomas – aquáticos animais sem mandíbula (ou maxilas), com boca
circular (daí o nome) portando dentes raspadores. O corpo é alongado e
alguns vivem presos ao corpo de outros peixes, sugando-lhes partes dos
tecidos e do sangue. Portanto são ectoparasitas.
• Ex: lampreias e feiticeiras.
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Peixes:

• Condrictes – peixes com esqueleto cartilaginoso (do grego, chondros =

cartilagem e ichthyos = peixes). Ex. tubarões , raias, cações.
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Peixes:

• Osteíctes – peixes com esqueleto ósseo (do grego, osteon = osso e ichthyos =

peixes). Ex. lambari, salmão, sardinha, bagre, painha, etc.
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Anfíbios – animais que vivem em ambientes aquáticos e terrestres

úmidos. Os ovos geralmente postos na água originam girinos, fase larval

aquática que passa por metamorfose, gerando um adulto terrestre;

• O adulto vive próximo a ambientes aquáticos;

• Ex: sapos, rãs, pererecas e salamandras
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sapo
perereca

salamandrarã
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Répteis – são terrestres, com pele grossa e impermeável. Alguns

vivem em ambientes aquáticos para alimentação. Ex: tartaruga,

lagartos, jacarés, crocodilos, cobras, etc.
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Aves – animais com membros anteriores transformados em asas. Possuem
penas. Ex: beija-flor, urubu, sabiá, pinguim, gavião, etc.
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Mamíferos – animais com pelos e glândulas mamárias. Ex:
cachorros, gatos, baleia, tamanduá, morcego, peixe-boi,
homem.
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• Fazer um levantamento dos animais avistados 

no entorno da escola e de sua casa. 

•Listar esses animais pelo nome comum.


