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Nós estudamos o conteúdo sobre 

EMBRIOLOGIA.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: EMBRIOLOGIA.

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios de fixação



• Realizar trocas respiratórias entre o organismo materno e o organismo fetal;

• Realizar as trocas nutritivas e metabólicas entre mãe e filho;

• Produzir hormônios;

• Transmitir ao feto alguns anticorpos;

• Mascarar o embrião em relação a anticorpos de defesa da mãe.

FUNÇÕES DA PLACENTA
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Origina-se a partir do pedúnculo embrionário. Procede como estrutura de
comunicação entre o embrião e a placenta. Longo, mais ou menos
cilíndrico, encerra três grossos vasos: uma veia (que conduz sangue
arterial) e duas artérias (que conduz sangue venoso).

CORDÃO UMBILICAL
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Da mesma origem do âmnio, o cório é uma membrana de proteção que
se localiza mais externamente e em contato com a casca, fazendo
absorção de cálcio da casca para o esqueleto.

CÓRIO OU SEROSA
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RESUMO DOS ANEXOS EMBRIONÁRIOS
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Questão – 01

Gabarito – B

Na etapa de segmentação ou clivagem ocorre a formação da mórula. Marque a

alternativa que melhor define essa estrutura:

a) Estrutura em que é possível distinguir os três folhetos embrionários.

b) Estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros.

c) Estrutura caracterizada pela presença de placa neural, suco neural e tubo neural.

d) Estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida.

e) Estrutura muito maior que o tamanho do ovo, formada por um conjunto de

blastômeros.
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Questão – 02

Gabarito – B

Na etapa de segmentação ou clivagem ocorre a formação da mórula. Marque a

alternativa que melhor define essa estrutura:

a) Estrutura em que é possível distinguir os três folhetos embrionários.

b) Estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros.

c) Estrutura caracterizada pela presença de placa neural, suco neural e tubo neural.

d) Estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida.

e) Estrutura muito maior que o tamanho do ovo, formada por um conjunto de

blastômeros.
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Questão – 03

Gabarito – A

A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos 
embrionários darão origem:

a) aos tecidos e órgãos.
b) aos blastômeros.
c) ao celoma.
d) ao blastóporo.
e) Somente à boca.
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Questão – 04

Gabarito – C

(UFRGS-RS) O celoma é a cavidade delimitada diretamente:

a) apenas pela endoderme.

b) pela ectoderme e mesoderme.

c) apenas pela mesoderme.

d) pela endoderme e mesoderme.

e) apenas pela ectoderme.

11



Questão – 05

Gabarito – E

(UFSE) Um embrião esférico, constituído por uma única camada de pequenas células que
circunda uma cavidade preenchida por um líquido, está na fase de:

a) zigoto.
b) mórula.
c) gástrula.
d) nêurula.
e) blástula.
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Nós estudamos o conteúdo sobre 

EMBRIOLOGIA.
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Nós vamos estudar TAXONOMIA.
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 Assistir ao vídeo no YouTube: Da concepção ao nascimento em 5 min

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Dh8OnMFq99Q
Após assistir ao vídeo acima, acessar o link abaixo e responder ao 

QUIZ do Racha Cuca 
https://rachacuca.com.br/quiz/38333/embriologia-ii/

https://www.youtube.com/watch?v=Dh8OnMFq99Q
https://rachacuca.com.br/quiz/38333/embriologia-ii/

