
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFECÇÃO DE UM LIVRO-JOGO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE 

EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Carolina Vieira de Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 



 
 

 

 

UFRJ  

 

 

CONFECÇÃO DE UM LIVRO-JOGO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

 

Ana Carolina Vieira de Miranda  

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional - ProfBio, da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, como parte dos requisitos necessários 

à obtenção do título de Mestre em Ensino de 

Biologia. 

 

Orientadora: Carolina Moreira Voloch 

Co-orientadora: Cláudia Augusta de Moraes Russo 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Julho de 2019  

 

 



 
 

 
 

 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

     Miranda, Ana Carolina Vieira de.  

      Confecção de um livro-jogo como estratégia de ensino de evolução biológica. / 

Ana Carolina Vieira de Miranda. – Rio de Janeiro:Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Centro de Ciências da Saúde, Instituto de Biologia, 2019. 

97 f.: il.; 31 cm. 

     Orientadoras: Carolina Moreira Voloch e Cláudia Augusta de Moraes Russo. 

     Dissertação (mestrado profissional) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Centro de Ciências da Saúde, Instituto de Biologia. / Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional - ProfBio,  2019. 

            Referências: f. 33-38. 

       1. Biologia-educação. 2. Evolução Biológica. 3. Materiais de Ensino. 4. Filogenia. 

5. ProfBio Nacional - Tese. I. Voloch, Carolina Moreira. II. Russo, Cláudia Augusta de 

Moraes. III. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências da Saúde, 

Instituto de Biologia, Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em 

Rede Nacional - ProfBio. IV. Título. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos três homens da minha vida: Marcos, João Marcos e Caio,  

porque em todos os momentos desta caminhada 

 foram grandes companheiros.  

Obrigada pela enorme paciência e por tanto amor. 

 

À minha mãe, Carmem, 

 pelo apoio constante na conquista dos meus sonhos. 

 

 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela vida e por todo seu cuidado. 

A professora Drª Carolina Moreira Voloch por sua paciência, orientação e pela 

confiança em meu trabalho, estando sempre com as portas abertas para me ajudar 

sempre que precisei. 

A professora Drª Claudia Augusta de Moraes Russo por seu auxílio, incentivo e 

orientação na realização do trabalho. 

A todos os professores do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Biologia, 

PROFBIO da UFRJ – Campus Fundão, pelas aulas ministradas e todos os 

ensinamentos passados. 

Aos amigos da primeira turma do PROFBIO que tanto contribuíram com amizade, 

apoio e compreensão nos bons e maus momentos de todo o percurso. 

E a tantos outros que contribuíram de forma direta ou indireta na realização deste 

trabalho, o meu agradecimento. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELATO – ANA CAROLINA VIEIRA DE MIRANDA 

 
 

 

  Sou professora do Estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Seropédica e Itaguaí, há 

cerca de cinco anos e durante esse tempo percebi uma necessidade de aprimorar minha 

abordagem em sala de aula quanto ao ensino de biologia. Assim, procurando por cursos de 

atualização, me foi sugerido o Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (ProfBio) cuja 

proposta tem como foco a atividade profissional do professor em sala de aula.   

  As aulas do curso centradas em conceitos-chave possibilitaram a construção de uma 

didática diferente da tradicional, passando de aulas expositivas para uma abordagem 

investigativa. Na qual os alunos deveriam refletir sobre um questionamento a cerca de um tema 

apresentado e buscar a informação, construindo assim o próprio conhecimento. 

  Dentre os diversos temas em biologia, o que mais tem me desafiado é o ensino de 

evolução por ser de difícil aceitação por parte dos alunos e à complexidade de um tema de 

interpretação polêmica já que, em geral, esbarra em questões religiosas. Surgiu, então, a ideia 

da construção de um livro-jogo interativo que possibilitasse a inferência da história evolutiva 

de diferentes espécies.  

  O produto gerado tem potencial de facilitar a aprendizagem, aumentando a 

contextualização do tema, sendo uma alternativa diferenciada em relação aos métodos 

tradicionais. Além disso, o resultado me motivou a criar outros livros no mesmo formato 

contendo outros grupos de seres vivos.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

CONFECÇÃO DE UM LIVRO-JOGO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE EVOLUÇÃO 

BIOLÓGICA 

 

Ana Carolina Vieira de Miranda 

 

Orientadores: Carolina Moreira Voloch e Cláudia Augusta de Moraes Russo   

 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino 

de Biologia em Rede Nacional - ProfBio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

 

 

 O estudo da Biologia permite a compreensão de que a vida se organizou através do 

tempo sob a ação de forças evolutivas, resultando numa diversidade de formas sobre as quais 

continuam atuando as mesmas forças evolutivas. O presente trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento de um livro-jogo no qual os personagens evoluem a partir do Último Ancestral 

Comum Universal, permitindo a abordagem de diversos conceitos de evolução biológica e 

sistemática filogenética. Foram selecionados 19 personagens representantes de diversos táxons 

incluindo: protozoários, fungos, plantas, moluscos, anelídeos, artrópodes, nematódeos, 

equinodermos, aves, répteis, peixes, anfíbios e mamíferos. Foi feito um levantamento da 

história evolutiva dos personagens e grupos taxonômicos aos quais pertencem. A partir das 

informações coletadas foram elaboradas as respectivas descrições e selecionadas as 

sinapomorfias utilizadas na dinâmica do jogo. Os personagens e grupos receberam ilustrações 

com imagens da internet e um cladograma contendo todos os personagens do livro foi elaborado 

no intuito de mostrar ao leitor que todos estão conectados e fazem parte da mesma origem 

evolutiva. O livro produzido apresenta uma abordagem investigativa, cujo principal objetivo é 

convidar o leitor a participar do processo de evolução, assumindo o papel do seu personagem. 

A construção de um livro-jogo como ferramenta auxiliar de ensino mostra-se como um 

promissor campo de atuação, em especial no ensino de evolução. Isto porque, o produto gerado 

tem potencial para estimular discussões capazes de aprofundar o entendimento dos estudantes 

sobre a organização da vida ao longo do tempo. 
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ABSTRACT 

 

MAKING A GAME BOOK AS A STRATEGY FOR TEACHING BIOLOGICAL EVOLUTION 

 

Ana Carolina Vieira de Miranda 

 

Orientadores: Carolina Moreira Voloch e Cláudia Augusta de Moraes Russo  

 

 Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino 

de Biologia em Rede Nacional - ProfBio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

 

 The study of biology allows the understanding that life has been organized through 

time under the action of evolutionary forces, resulting in a diversity of forms in which the 

same evolutionary forces continue to act. The present work aimed to develop a game book 

in which the characters evolve from the Last Universal Common Ancestor, allowing the 

approach of several concepts of biological evolution and systematic phylogenetic. Were 

selected nineteen characters representative of several taxa including: protozoa, fungi, 

plants, molluscs, anelids, arthropods, nematodes, echinoderms, birds, reptiles, fish, 

amphibians and mammals. It was made a survey of the evolutionary history of the 

characters and taxonomic groups to which they belong. From the information collected, 

the respective descriptions were elaborated and the synapomorphies used in the 

dynamics of the game were selected. The characters and groups received illustrations 

with images from the internet and a cladogram containing all the characters of the book 

was elaborated in order to show the reader that all the characters are connected and are 

part of the same evolutionary origin. The book produced presents an investigative 

approach, whose main objective is to invite the reader to participate in the process of 

evolution, assuming the role of his character. The construction of a game book as an 

auxiliary teaching tool shows itself as a promising field of action, especially in the teaching 

of evolution. This is because the generated product has the potential to stimulate 

discussions that can deepen students' understanding of the organization of life over time. 

 

Key-words: Teaching of biological Evolution. Phylogenetic systematics. Game book. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em termos simples, Biologia é o estudo da vida e dos seres vivos, buscando 

compreender sua organização, reprodução e evolução desde sua origem, bem como suas 

relações com o ambiente e entre si. É, portanto, uma ciência que se baseia na observação da 

natureza e na experimentação para explicar os fenômenos relacionados à vida, preocupando-se 

não apenas com os seres vivos e os fenômenos biológicos envolvidos, como também com sua 

origem, evolução e propriedades. Dessa forma, o estudo da Biologia abrange desde a descrição 

das características e comportamentos de organismos individuais e das espécies como um todo, 

bem como as interações entre os seres vivos e o ambiente, incluindo o funcionamento dinâmico 

dos organismos desde uma escala molecular até o nível populacional (REECE, et al., 2015).    

O estudo da Biologia permite a compreensão de que a vida se organizou através do 

tempo sob a ação de forças evolutivas, resultando numa diversidade de formas sobre as quais 

continuam atuando as mesmas forças evolutivas. Todos os organismos, incluindo os seres 

humanos, não estão isolados, ao contrário, constituem sistemas que estabelecem complexas 

relações de interdependência. O entendimento dessas interações envolve a compreensão das 

condições físicas do meio, do modo de vida e de organização funcional interna próprios das 

diferentes espécies e sistemas biológicos. 

Tudo que se estuda na Biologia direta ou indiretamente pressupõe uma cascata de 

eventos e processos biológicos ao longo do tempo geológico que podem ser expressos, 

explicados e interpretados do ponto de vista evolutivo. Esta capacidade explicativa que a 

evolução possui nas ciências biológicas levou Theodosius Dobzhansky (1973) a afirmar, já no 

título de uma de suas publicações, que "nada faz sentido em biologia senão à luz da evolução". 

Segundo Braunstein (2013), o termo “biologia” foi inicialmente introduzido por Jean 

Baptiste Lamarck com a seguinte definição:  

Biologia (la): Esta é uma das três partes da física da terra; 

compreende tudo o que se refere aos corpos vivos, e particularmente à 

sua organização, seu desenvolvimento, sua crescente composição com 

o exercício prolongado dos movimentos da vida, sua tendência a criar 

órgãos especiais, isolá-los, centralização em áreas etc (LAMARCK, 

1802, p. 202, tradução própria). 

Tal definição já indicava a capacidade explicativa da evolução, antes mesmo da 

publicação de Dobzhansky. Desde então, muito já foi discutido referente à evolução e origem 

dos seres vivos, e o próprio contexto da pesquisa em Biologia, bem como suas áreas de atuação, 

se expandiram para além da definição de Lamarck. 
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No século XVIII, principalmente associada à tradição grega, predominava a ideia 

essencialista de que a origem dos seres vivos estava associada a uma essência eterna e imutável. 

Para Platão, os grupos de seres vivos são cópias imperfeitas de um padrão ideal que não está no 

plano da matéria. Nenhum indivíduo representaria em si o tipo ideal daquele grupo, todos os 

indivíduos que existem no plano material compartilhariam características daquele tipo ideal, 

mas nenhum seria igual (MAYR, 1998). 

Arthur Lovejoy (1873 – 1962), filósofo e historiador inglês, escreveu uma obra em que 

examinou um conceito que perpassou desde os gregos até a modernidade acerca da explicação 

do mundo orgânico, chamado a grande cadeia do ser. Esse pensamento teria origem no 

pensamento aristotélico de que havia uma hierarquia entre os seres formando uma grande cadeia 

de seres menos evoluídos aos mais evoluídos (FUTUYMA, 2003). É possível que esta seja a 

origem de um dos grandes problemas quando se pensa em evolução atualmente, principalmente 

em termos de ensino. A cadeia do ser influenciou diretamente a ideia de que os seres vivos 

estão numa espécie de contínuo progressivo de seres menos evoluídos para seres mais 

evoluídos, metaforicamente como uma escada (RIDLEY, 2006). 

A cadeia do ser e a ideia do pensamento essencialista, segundo alguns historiadores da 

biologia como Mayr (1998), representaram um avanço ao começar olhar para a diversidade, 

porém um entrave para que se proliferassem ideias evolutivas opostas ao fixismo. No sistema 

lineano, por exemplo, as espécies se agrupam numa cadeia do ser de maneira fixa, sem 

correlação entre as espécies porque teriam sido criadas a partir de uma concepção da criação 

divina. 

Em contrapartida, alguns naturalistas do século XVIII, como Diderot e Maupertuis, 

trazem uma influência do desenvolvimento da física Newtoniana ao tentar explicar a origem da 

vida, a diversidade e a modificação desses grupos em termos de matéria em movimento, 

associando ao pensamento essencialista a ideia de geração espontânea a partir da matéria 

inanimada ou pelo desdobramento das essências latentes nas espécies existentes (FUTUYMA, 

2003). 

A geologia também foi uma área importante a influenciar na mudança da narrativa 

essencialista acerca das espécies, pois apontava para o tempo da Terra diferente do tempo 

narrado pelo criacionismo. Mudanças graduais nos estratos geológicos e a correlação entre o 

desenvolvimento desses estratos em comunicação com o desenvolvimento orgânico orientava 

alguns pesquisadores a pensar que as espécies também tenham evoluído de espécies mais 

primitivas para mais complexas (MAYR, 1998). Embora alguns desses pesquisadores não 

tenham abandonado ainda a ideia da cadeia do ser, pensavam em transformação de uma espécie 
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para outra. 

Na perspectiva de Lamarck, a mudança evolutiva estava atribuída a duas causas: a 

capacidade de aquisição de maior complexidade e perfeição em uma escala de menor para maior 

a partir da matéria inanimada; e, a capacidade de reagir a condições especiais do meio ambiente 

alterando e aperfeiçoando suas características de acordo com a necessidade imposta pelo meio. 

Esse pensamento, embora traga elementos novos como ideia de transformação e de modificação 

de uma espécie em outra, deixando de lado a perspectiva fixista e essencialista, mantém a 

estrutura da cadeia do ser (RIDLEY, 2006). 

É importante ressaltar que a modificação e o avanço do conhecimento acerca da ideia 

de evolução vêm acompanhado de resquícios da tradição e inovações acerca do pensamento. O 

próprio Darwin, embora seja considerado pai da evolução essencialmente pela sua viagem no 

Beagle, não intuiu sua teoria a partir do nada, pois quando examinado seu processo histórico de 

formação nota-se o contato estabelecido com naturalistas da época tendo sido, portanto, 

influenciado por diferentes pensadores. O pensamento evolutivo desenvolvido por Darwin está 

então ligado a leitura de obras, suas próprias observações e ao que ele acompanhava na 

sociedade, e se refere a teses como descendência comum, evolução gradual tal qual em 

geologia, e principalmente, modificação a partir de ancestral comum tendo como principal 

agente a seleção natural (MAYR, 2009). 

O contexto histórico da Inglaterra na primeira metade do século XIX não era favorável 

à difusão de ideias que contrariassem o pensamento fixista essencialista e talvez essa tenha sido 

uma das razões para que Darwin tenha se empenhado em acumular evidências sobre evolução 

até a publicação de um “resumo” de seu grande livro A Origem das Espécies em 1859 

(FUTUYMA, 2003). Após a publicação, muito foi debatido sobre a teoria da evolução de 

Darwin, muito foi incorporado e trabalhado com mais evidência, mas nem todos aceitaram a 

seleção natural de imediato, pois as espécies ainda eram vistas como essências platônicas e a 

seleção natural só poderia eliminar o inferior, não dar origem ao novo.  

No século XX, a genética mendeliana fez com que a teoria de Darwin fosse suprimida 

num primeiro momento, pois segundo os mendelianos se a espécie poderia surgir puramente 

por mutação não seria necessária a seleção natural. Porém, com o passar do tempo, cada vez 

mais houve um consenso sobre a base da teoria da evolução, ou seja, as espécies não são fixas, 

elas se desenvolvem a partir de outras espécies e há uma descendência comum. Essas cláusulas 

vão ser cada vez mais reforçadas pelos próprios geneticistas e ocorre então uma síntese, ou seja, 

a teoria da evolução vai ser incorporada inicialmente à genética e a outras áreas da biologia ao 

ponto de justificar a famosa frase de Dobzhansky (RIDLEY, 2006).  
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A teoria da evolução passa, nesse processo de síntese, a fazer parte do universo das 

explicações biológicas e, assim sendo, a compreensão dos processos que caracterizam a 

evolução biológica é considerada essencial para o entendimento de uma série de conceitos em 

biologia, conferindo-lhe um caráter unificador dentro dessa ciência.  

Após a síntese, surgiu a necessidade de se explicar como uma espécie se divide em duas, 

ou seja, como ocorre a especiação. E, pensando em termos de classificação, uma das áreas mais 

importantes para identificar o processo de especiação e a descendência comum é a chamada 

sistemática filogenética. Esta é definida como a área da biologia que se preocupa em 

compreender a história evolutiva das espécies. A ancestralidade comum dos seres vivos passa 

a ser representada graficamente em cladogramas ou árvores filogenéticas, nos quais se presume 

que a representação segue ou tenta seguir de forma mais fidedigna possível a história evolutiva 

das espécies (AMORIM, 2002). 

 A sistemática filogenética busca inferir a história evolutiva dos táxons, possibilitando 

identificar a descendência comum a partir de caracteres e pressupostos teóricos. Trata-se de 

uma importante ferramenta de ensino dos conceitos evolutivos porque abrange diversas áreas 

da biologia e porque sintetiza e representa a história evolutiva como também a conexão entre 

as espécies (SANTOS; CALOR, 2007; SANTOS; KLASSA, 2012 apud COSWOSK et al., 

2014). 

A sistemática filogenética traz conceitos como anagênese, processo de transformação 

dentro de uma mesma espécie, e cladogênese, separação das diferentes linhas genéticas a partir 

de um ancestral comum. Tais conceitos permitem o entendimento de que as espécies não 

evoluem de maneira linear, combatendo a ideia errada de que uma espécie se transforma em 

outra como o macaco se transformando em homem, comum em representações da evolução 

humana. 

Mesmo sendo nomeada como o eixo integrador da Biologia, o ensino de evolução não 

tem ocorrido de modo efetivo nas salas de aulas, ocorrendo uma subdivisão no ensino de 

Biologia em seus aspectos bioquímicos, celulares e ecológicos (GOEDERT, 2004; PIOLLI, 

DIAS, 2004). 

Trabalhos feitos com livros didáticos (RODRIGUES et al., 2011; MORAES, SANTOS, 

2013; ALBERTI; CASTANHO, 2014), estudantes (LOPES, 2008; LOPES, VASCONCELOS, 

2014) e professores (RODARTE, 2015) apontam certa dificuldade ou desconhecimento em 

relação ao uso da sistemática filogenética e, simultaneamente, da teoria evolutiva (RODARTE; 

SANTOS, 2016). 
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Ambrosio e Santos (2016) apontam que o ensino de evolução é ainda insuficiente e com 

muitas dificuldades de aceitação tanto por parte dos alunos como dos professores. Entre os 

principais entraves estão: a assimilação temporal das mudanças evolutivas; o reconhecimento 

da importância do pensamento populacional, que consiste em compreender que as mudanças 

evolutivas não ocorrem em um indivíduo, mas sim na variação nas características de uma 

população entre gerações; a aceitação das relações evolutivas entre o ser humano e os demais 

animais e a presença da ideia de progresso evolutivo (SANTOS; CALOR, 2007). 

Na literatura científica, alguns trabalhos apresentam discussões sobre o ensino de 

evolução utilizando diferentes abordagens como por exemplo uma visão absolutamente teórica, 

indicando a necessidade da discussão deste assunto nas salas de aula (SANTOS; CALOR, 

2007a-b; SANTOS, 2008; SANTOS; CALOR, 2008). Tais autores destacam a importância da 

apresentação e discussão de conceitos evolutivos existentes no ato de classificar as espécies o 

que poderia contribuir para uma melhor compreensão da biologia como um todo. 

Outros trabalhos sugerem a aplicação de atividades e planos de aula com o intuito de 

gerar motivação e favorecer a apropriação de conceitos ligados ao tema (AMORIM et al., 1999; 

AMORIM et al., 2002; AMORIM, 2008). Neste contexto, o professor desempenha o papel 

fundamental de mediador entre o aluno e o conhecimento evolutivo, devendo transmitir 

segurança no fazer pedagógico e essa depende de seu próprio conhecimento sobre a teoria. 

Existem também investigações voltadas à problemática do desenvolvimento de 

analogias em torno da metáfora sobre a “Árvore da vida” (MARCELOS, 2006; SPIVAK, 2006; 

MARCELOS; NAGEM, 2010). Os trabalhos desenvolvidos sobre esta linha de pesquisa 

indicam que tal tema parece ser tratado de forma confusa e pouco metodológica, por parte dos 

docentes, o que pode permitir que os estudantes desenvolvam interpretações diferentes da 

proposta pela classificação filogenética. 

Assim, nota-se a necessidade de repensar as práticas pedagógicas utilizadas de modo a 

criar uma visão mais focada nas questões ligadas a biologia evolutiva. Pois, discutir este tema 

apenas nas últimas aulas do terceiro ano do ensino médio (TIDON; LEWONTIN, 2004) tem 

demonstrado uma baixa eficácia para a sua compreensão. 

Sabendo-se que uma das finalidades do sistema educacional é proporcionar aos 

educandos habilidades de aprender, a fim de que sejam aprendizes mais flexíveis, eficazes e 

autônomos (POZO, 2003), a implementação de novas práticas educativas, dentre as quais se 

destaca o uso de estratégias de ensino diversificadas, podem auxiliar na superação dos 

obstáculos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) indicam que no Ensino Médio 
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é papel da Biologia apresentar aos alunos o fenômeno da vida e de todas as suas formas de 

transformação e organização, evidenciando-a como uma área em constante transformação que 

não trabalha com verdades absolutas, mas com modelos que melhor servem ao propósito de 

explicar os fenômenos observáveis. Ainda segundo o documento, o ensino de Biologia deve 

proporcionar ao estudante a capacidade de pesquisar, buscar informações, analisá-las e 

selecioná-las, além da capacidade de aprender, formular questões, diagnosticar e propor 

soluções para problemas reais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes 

desenvolvidas na escola, em vez de realizar simples exercícios de memorização. 

A Base Nacional Comum Curricular (2018), documento que regulamenta quais são as 

aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares, 

estabelece que deve haver um desenvolvimento do letramento científico, assegurando o acesso 

à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história como também aos 

principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. O documento sugere 

que os alunos devem conseguir compreender, interpretar e formular ideias científicas em uma 

variedade de contextos, inclusive os cotidianos, mas não apenas como curiosidade e sim como 

ferramenta de uso social do que se aprende, modificando o meio em que vive. 

Assim, é indispensável que os professores não utilizem apenas os métodos tradicionais, 

mas que busquem alternativas diferenciadas que não apenas aulas expositivas para provocar 

nos alunos o interesse pelo conhecimento e com isso promover a aprendizagem significativa 

dos conteúdos. Segundo Moreira (1999), a aprendizagem significativa se dá quando o 

conhecimento é construído ligando novos conceitos a partir de um conceito já incorporado pelo 

aluno, o que facilita a compreensão das novas informações. Assim, para que alcancem seus 

objetivos, os instrumentos educacionais devem envolver a realidade do aluno fazendo com que 

se sinta parte do processo de aprendizagem. 

Entre as metodologias de ensino que vão ao encontro dessa necessidade de inserir o 

aprendiz no protagonismo de sua própria aprendizagem destaca-se a abordagem investigativa. 

Nela, os temas de estudo são problematizados e os alunos desafiados a mobilizar conhecimentos 

que possuem para, através de hipóteses e conjecturas, buscar soluções por meio do 

desenvolvimento de uma estratégia pessoal. Nessa abordagem, o professor atua como mediador 

e orientador do processo, o que contribui para o aprofundamento da compreensão de um 

determinado conhecimento e para o desenvolvimento da autonomia dos alunos em relação ao 

próprio aprendizado (CARVALHO, 2014). 

Muitos trabalhos já foram publicados quanto ao uso de jogos para o ensino de evolução, 

tendo como justificativa central o caráter lúdico e a capacidade dos jogos contribuírem para o 
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desenvolvimento de habilidades em resolução de problemas através do planejamento de ações 

para atingir determinados objetivos (PEREIRA et al., 2017; CARVALHO, 2015; SÁ-PINTO; 

CAMPOS, 2012; CAMPOS; SÁ-PINTO, 2013; SÁ-PINTO et al., 2017; CAMPOS et al., 2018; 

LAUER, 2000; VARGENS, 2009). Em geral, tratam-se de jogos de tabuleiro e jogos de cartas. 

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um livro-jogo no qual os 

personagens evoluem a partir do Último Ancestral Comum Universal, permitindo a abordagem 

de diversos conceitos de evolução biológica e sistemática filogenética. Portanto, propõe-se um 

jogo onde o leitor é convidado a participar do processo de evolução.  

Assim, espera-se contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de forma que tanto 

professores quanto alunos possam se utilizar de métodos diferenciados no estudo da diversidade 

biológica, evolução e filogenética, além de mostrar a diversificação dos principais grupos 

taxonômicos a partir da descoberta da árvore da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2 METODOLOGIA 

 

A ideia da construção de um livro-jogo surge a partir do incômodo pessoal sobre como 

ensinar evolução frente às dificuldades de aceitação por parte dos alunos e à complexidade de 

um tema de interpretação polêmica e que gera bastante discussão. 

A sistemática filogenética permite a análise do processo evolutivo como um padrão de 

relacionamentos entre espécies. À medida que as linhagens herdam e acumulam alterações, elas 

evoluem e seus caminhos evolutivos divergem, produzindo um padrão ramificado de relações 

evolutivas. Observando os cladogramas, percebe-se na sua leitura a escolha de caminhos nas 

bifurcações levando a diferentes táxons.  

Foi possível então traçar um paralelo entre as dicotomias dos cladogramas com a 

dinâmica de um jogo onde, ao decorrer da história, desafios são apresentados e a história muda 

de acordo com as escolhas do jogador. 

Assim, foi elaborado um livro-jogo interativo que possibilita ao leitor a inferência da 

história evolutiva de diferentes espécies representadas pelos personagens.  A proposta do livro-

jogo consiste em que o leitor escolha um dos personagens sugeridos e que, a partir do Último 

Ancestral Comum Universal, do inglês Last Universal Commom Ancestor (LUCA), encontre 

o caminho correto na história evolutiva apresentada até chegar ao seu personagem escolhido. 

Assim, partindo do LUCA, o leitor deve escolher, dentre as opções apresentadas, as 

sinapomorfias que estão presentes no seu personagem em cada nível taxonômico apresentado. 

A cada nível taxonômico são apresentadas as opções de sinapomorfias, características que 

surgiram ao longo da evolução e representam a ancestralidade em comum dos diversos grupos 

taxonômicos distintos, e permitem a sua identificação. 

O primeiro passo da construção do livro foi a escolha dos personagens, feita a partir de 

espécies que seriam representativas dos níveis taxonômicos que poderiam ser, de certa forma, 

reconhecidos pelos alunos. Houve também a preocupação de selecionar personagens cujas 

informações disponíveis para a caracterização da história evolutiva fossem compreensíveis para 

o leitor. Assim, foi feita uma primeira lista que incluía os seguintes personagens: Pyrococcus 

furiosus, Escherichia coli, Giardia, champignon, margarida, aranha, borboleta, estrela do mar, 

minhoca, salamandra, coruja, jacaré, golfinho, tigre, urso e ser humano.  

Porém, ao longo do processo de construção do livro, alguns personagens foram 

substituídos e outros adicionados, chegando a um total de 19 personagens. As substituições de 

personagens ocorreram para adequar o livro a uma melhor representatividade da diversidade. 

Assim sendo, incluíram-se três plantas, um molusco, um nematódeo, um peixe 
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cartilaginoso e um peixe ósseo, e retirou-se um mamífero. Os personagens Pyrococcus furiosus 

e Escherichia coli foram retirados da lista de personagens a serem escolhidos e passaram a estar 

incluídos nos grupos Archaea e Bacteria, respectivamente, pois resultariam em poucos passos 

na leitura do livro. 

Os personagens escolhidos e os níveis taxonômicos incluídos no livro são apresentados 

na tabela 1. 
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O segundo passo da construção do livro foi a escolha dos níveis taxonômicos que 

aparecem no jogo baseando-se nos principais táxons geralmente apresentados aos alunos nos 

livros didáticos. Porém, as classificações geralmente adotadas nos livros didáticos são pautadas 

no Sistema de Classificação de Lineu que atribui a todo organismo um reino, filo classe, ordem, 

família, gênero e espécie, que não reflete a evolução dos organismos. Uma classificação que 

reflita a evolução dos organismos contém apenas grupos naturais ou monofiléticos, como 

preconiza o estudo da filogenia. Assim, pensando em mesclar o que o aluno conhece e tem 

acesso com uma nova proposta, alguns grupos que não são tradicionalmente encontrados nos 

livros didáticos foram representados no livro.  

O terceiro passo foi a realização de pesquisas em diversos meios como livros didáticos, 

internet, revistas, periódicos, arquivo pessoal, com o objetivo de levantar informações sobre os 

grupos taxonômicos e os personagens. A partir das informações coletadas foram elaboradas as 

respectivas descrições e selecionadas as sinapomorfias, as quais são apresentadas na tabela 2.  

Tabela 2. Táxons e respectivas sinapomorfias 

Táxon Sinapomorfia 

Archaea 
Membrana celular com lípidos compostos de 

uma associação de glicerol-éter 

Bacteria Parede celular de peptidoglicanos 

Eukarya Células com carioteca 

Giardia Parasita microscópico unicelular e heterotrófico 

Champignon 
Estruturas reprodutivas, produtoras de esporos, 

em forma de cogumelo 

Plantae Autotrófico fotossintetizante 

Musgo Não possui vasos condutores 

Plantas vasculares Possui vasos condutores 

Samambaia Não possui semente 

Pinheiro do Paraná Possui semente, mas não possui flores e frutos 

Goiabeira Possui sementes, flores e frutos 

Metazoa Heterotrófico por ingestão 

Porifera 
Aquático, filtrador, assimétrico e possui células 

totipotentes 

Eumetazoa 
Simetria, radial ou bilateral, e folhetos 

embrionários 

Cnidaria Simetria radial 

Bilateria Simetria bilateral 

Protostomado Blastóporo origina a boca 

Platyhelminto Não possui cavidades corporais 

Protostomado com cavidade corporal Possui cavidade corporal 

Lombriga Possui pseudoceloma 

Esquizocelomado Possui celoma 

Caramujo Possui corpo mole não segmentado 

Protostomado segmentado Apresenta metameria 
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Minhoca Corpo dividido em anéis 

Cigarra Exoesqueleto de quitina 

Deuterostomado Blastóporo origina o ânus 

Estrela do mar Possui espinhos na pele 

Chordata Possui notocorda 

Tubarão Possui esqueleto cartilaginoso 

Teleostomi Possui esqueleto ósseo 

Salmão Possui nadadeiras e escamas 

Tetrapoda Possui quatro membros 

Sapo Possui pele úmida e lisa 

Amniota Possui ovo com membranas extraembrionárias 

Sauropsida Corpo coberto de penas ou escamas córneas 

Coruja Possui penas recobrindo o corpo 

Jacaré Possui escamas córneas recobrindo a pele 

Mammalia Possui corpo coberto de pelos 

Golfinho Vive em meio aquático 

Onça pintada Possui caninos muito desenvolvidos 

Ser Humano Possui polegares opositores 

 

Para ilustrar os personagens e grupos taxonômicos foram selecionadas imagens da 

internet de sites de compartilhamento de imagens gratuitas cujos contribuintes renunciam a seus 

direitos autorais e direitos de imagem relacionados. Contudo, as referências das imagens 

constam no final do livro-jogo. Além disso, algumas fotografias de arquivo pessoal também 

foram utilizadas.  

Durante o processo de escrita dos textos descritivos julgou-se necessário criar um 

glossário com termos que seriam interessantes que fossem lembrados de sua definição, termos 

que provavelmente os alunos não tiveram contato e necessitariam de uma explicação ou termos 

que possivelmente seriam de difícil compreensão pelos alunos. Tais termos foram grifados ao 

longo do texto e o glossário incluído no final do livro-jogo. 

As relações evolutivas entre os seres vivos são representadas por diagramas 

denominados cladogramas, em que se destacam os pontos onde ocorreram os eventos de ruptura 

da coesão inicial numa população, gerando duas ou mais populações que formam assim grupos 

monofiléticos, evidenciados por sinapomorfias, indicando uma história em comum e não 

necessariamente uma ancestralidade direta. Assim sendo, um cladograma contendo todos 

personagens do livro foi elaborado no intuito de mostrar ao leitor que todos os personagens 

estão conectados e fazem parte da mesma origem evolutiva. 

Foi utilizado o programa de criação, edição e exibição de apresentações gráficas 

Microsoft PowerPoint por facilitar a visualização da diagramação. O arquivo foi salvo em PDF 

resultando em um livro em formato digital, mas que será melhor manuseado no formato 

impresso devido à dinâmica de leitura necessária para prosseguir no jogo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo o livro será detalhadamente descrito, e cada um dos seus aspectos será 

discutido de acordo com a literatura. O livro pode ser encontrado no final do capítulo, conforme 

será impresso. 

 

3.1 Personagens e a biodiversidade 

 

O livro produzido aborda a história evolutiva de 19 personagens representantes de 

diversos táxons incluindo: protozoários, fungos, plantas, moluscos, anelídeos, artrópodes, 

nematódeos, equinodermos, aves, répteis, peixes, anfíbios e mamíferos. Embora não seja uma 

amostragem representativa da biodiversidade conhecida, procurou-se amostrar pelo menos uma 

espécie de cada grande grupo conhecido por um aluno do ensino médio. De uma forma geral 

as relações filogenéticas entre os personagens são expostas, para levar o leitor à inferência de 

que todo ser vivo está conectado por uma história evolutiva em comum. Por exemplo, o livro 

traz uma espécie como representante dos Anfíbios, porém o aluno pode pensar em todos os 

outros animais pertencentes a este clado e que, consequentemente, também fazem parte dessa 

história. 

De fato, a biodiversidade é resultado de milhões de anos de evolução biológica. Segundo 

Joly et al (2011), a definição clássica de biodiversidade, adotada pela Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB), refere-se à diversidade genética como causadora da variação 

entre indivíduos, populações e os grupos taxonômicos das espécies biológicas, tendo as 

populações e espécies como unidades evolutivas básicas, as quais interagem entre si no tempo 

e no espaço. 

A diversidade biológica começou a ser estudada na Grécia Antiga com Aristóteles cujo 

sistema de classificação agrupava os organismos de acordo com características gerais, sem 

indicação de relação evolutiva entre os organismos. Mesmo o sistema de classificação proposto 

por Lineu em 1735 não indicava nenhuma relação de parentesco entre os organismos (MAYR, 

1998; RIDLEY, 2006). Porém, após a publicação da Teoria da Evolução através da Seleção 

Natural de Darwin (1859) e a síntese moderna com o advento dos estudos genéticos, ocorreram 

mudanças nos sistemas de classificação dos seres vivos. Assim, a partir da compreensão dos 

processos da evolução, a classificação dos organismos passou a ter um enfoque evolutivo. 

Atualmente, o estudo sobre classificação dos seres vivos é feito através da Sistemática 

Filogenética que tem como objetivo organizar o conhecimento sobre a diversidade biológica a 
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partir das relações filogenéticas e da evolução das características morfológicas, ecológicas e 

moleculares dos grupos (FERREIRA et al.,2008). Assim, torna-se interessante que os alunos 

sejam apresentados a esse sistema de classificação. 

Para tanto, já na apresentação do livro, o aluno é convidado a participar da construção 

das relações filogenéticas dos personagens abordando conceitos como sinapomorfia, 

monofiletismo, ancestralidade entre outros. De acordo com Ferreira et al. (2008), uma das 

principais vantagens do estudo da biodiversidade através da classificação filogenética é poder 

estudar todo um Reino em pouco tempo, mas com maior nível de aprendizado e através de 

poucas características muito informativas. Segundo os autores, os alunos consideram o estudo 

dos seres vivos mais atrativo quando da utilização de sinapomorfias por abordar o 

conhecimento com enfoque evolutivo, deixando de lado a memorização de termos científicos e 

características de cada grupo.  

Os principais conceitos básicos da Sistemática Filogenética, inclusive a apresentação de 

cladogramas como hipótese de parentesco dos seres vivos, já são abordados atualmente nos 

livros didáticos. Porém, a maioria dos livros apresenta os diferentes grupos de seres vivos em 

capítulos separados, e em geral sem levar em conta os aspectos evolutivos compartilhados entre 

eles.  

 

3.2 Apresentação do livro 

 

Na apresentação do livro é exposta a proposta do jogo e a dinâmica de leitura onde o 

aluno deve selecionar um dos personagens e descobrir o caminho correto na história evolutiva 

do mesmo através da escolha das sinapomorfias corretas (Figura 1). O livro produzido apresenta 

uma abordagem investigativa, cujo principal objetivo é convidar o leitor a participar do 

processo de evolução, assumindo o papel do seu personagem. 
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Figura 1. Apresentação do livro jogo 

 

A abordagem investigativa se faz presente também quando o aluno tem que escolher as 

sinapomorfias, pois o aluno, protagonista da construção do conhecimento, deve problematizar 

a situação, levantar hipóteses sobre as características necessárias para diferenciar os grupos e 

construir a própria ideia das relações entre as espécies. Essa abordagem é capaz de propiciar 

também a investigação de conceitos prévios e a construção de redes conceituais significativas. 

É provável que ao escolher um personagem, o aluno opte por um que já conheça ou pelo 

menos tenha conhecimento de características gerais. Assim, a aprendizagem significativa é 

trabalhada, pois os conhecimentos prévios do aluno servirão como base para responder aos 

questionamentos, que surgirão ao percorrer as páginas do livro, e construir o conhecimento da 

história evolutiva do personagem e sua relação com os demais seres vivos.    

Cada sinapomorfia escolhida é utilizada na construção das características que formam 

o personagem, ou seja, os personagens acumulam características dos grupos mais inclusivos 

que os contêm. Assim, os seres vivos e os grupos de seres vivos são “acumuladores de nomes”, 

adicionando a si toda carga histórica dos nomes dos grupos mais abrangentes (LOPES, 2015). 

Portanto, a cigarra é um inseto, mas também artrópode, protostômio, bilateral, eumetazoário, 

animal, eucarionte. 

 

3.3 Último Ancestral Comum Universal 

  

O primeiro organismo apresentado no livro é o Último Ancestral Comum Universal, em 
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inglês Last Universal Commom Ancestor (LUCA). Uma ilustração da árvore da vida contendo 

toda a diversidade conhecida representa a descendência de um ser que não deixou fósseis ou 

vestígios. São apresentadas três opções de sinapomorfias dos três domínios da vida: Bactéria, 

Archaea e Eukarya (Figura 2). 

 

Figura 2. Descrição do Último Ancestral Comum Universal 

 

Em geral, o conceito de Último Ancestral Universal Comum (LUCA) não é abordado 

nos livros didáticos talvez porque, conforme Bezerra do Ó (2017), provoque até hoje discussões 

sobre os componentes deste ser biológico (PENNY; POOLE, 1999; FORTERRE et al., 2005; 

MUSHEGIAN, 2008; GLANSDORFF et al., 2008; KIM; CAETANO-ANOLLÉS, 2011; 

GOLDMAN et al., 2013). Trata-se não da primeira forma de vida, mas de um organismo já 

complexo, dotado de capacidade de processamento de informação desenvolvida, metabolismo 

complexo e genoma baseado em DNA (DI GIULIO, 2003).  

Embora os personagens passíveis de escolha sejam eucariotos, os grupos Archaea 

(Figura 3) e Bacteria (Figura 4) foram incluídos tanto para agregar conhecimento como para 

apresentar a diversidade após o LUCA, ou seja, mostrar que bactérias, archaeas e eucariotos 

compartilham um ancestral comum.  

Diversas pesquisas analisaram comparações de sequências gênicas de RNA ribossomal 

dos organismos e os resultados apresentam três Domínios: Bacteria; Archaea, ambos 

procariontes; e Eukarya, eucariontes. A árvore filogenética revela que Archaea está mais 

relacionada à Eukarya que à Bacteria. Assim, a partir do último ancestral universal comum, a 

diversificação evolutiva seguiu, inicialmente, duas direções: a linhagem Bacteria e uma 
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segunda linhagem principal. Essa segunda linhagem por fim divergiu, originando o Domínio 

Archaea, que manteve a estrutura celular procariótica, e o Domínio Eukarya que não manteve 

(MADIGAN et al, 2010). 

 

Figura 3. Descrição de Bacteria 

 

 

Figura 4. Descrição de Archaea 
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3.4 Representação dos grupos de organismos 

 

Cada nível ou grupo de organismos é apresentado no livro por uma breve descrição e 

ilustração dos seus representantes (Figura5). Na descrição se tem a oportunidade de tratar 

diversos conceitos biológicos como simetria corporal e embriologia, por exemplo. 

 

 

Figura 5. Descrição de Bilateria 

 

As ilustrações podem servir como pistas para o aluno ter uma noção se está no caminho 

certo, além de ajudar a construir o conceito de relação entre os seres vivos. Além disso, é 

relevante tornar a aprendizagem da diversidade biológica mais interessante e agradável para o 

aluno, visando mudar a visão fixista dos livros didáticos onde o estudo da diversidade biológica 

desenrola-se com uma enxurrada de nomes estranhos (CIRILO, 1999).  

O benefício do ensino através da Sistemática Filogenética é que, conforme cada grupo 

monofilético é abordado, muitas características dos grupos estão sendo estudadas sem ser 

necessário o conhecimento de todas as características morfológicas (como características 

estruturais, reprodutivas etc.), consequentemente o estudo se torna estimulante, dinâmico e mais 

ágil (FERREIRA et al., 2008). 

Embora Protozoa (Figura 6) não seja um grupo monofilético, foi representado por ser 

ainda abordado nos livros didáticos dessa forma. Na verdade, a ciência moderna tem mostrado 

que os protozoários representam um agrupamento muito complicado de organismos que não 

compartilham necessariamente uma história evolutiva comum (DIAZ; LAYBOURN-PARRY, 
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2019). Esta natureza não relacionada, ou parafilética dos protozoários faz com que os cientistas 

alterem a nomenclatura de tempos em tempos. A enorme quantidade de tipos de protozoários 

existente e a constante descoberta de seus diferentes mecanismos não comportam conceitos 

fechados, de modo que novas alterações ainda estão por vir. 

 

 

Figura 6. Descrição de Protozoa 

 

Para nomear os grupos optei por usar o Filocódigo na maioria dos casos, representando 

grupos monofiléticos (Figura7). A substituição dos códigos de nomenclatura tradicionais pelo 

Filocódigo (PhyloCode) tem por objetivo o estabelecimento de uma taxonomia filogenética. 

Trata-se de um conjunto de regras, elaboradas por um consórcio de pesquisadores, que propõe, 

principalmente, o abandono das categorias taxonômicas. O Filocódigo intervém não apenas na 

aplicação de nomes, mas também na delimitação dos grupos, já que não permite a nomeação 

de grupos para e polifiléticos (RAPINI, 2004). 
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Figura 7. Descrição de Tetrapoda 

 

Alguns grupos, porém, como “PROTOSTOMADOS COM CAVIDADE CORPORAL” 

(Figura 8) não foram nomeados com o Filocódigo para não dar um caráter técnico demais ao 

livro e assim facilitar o entendimento do aluno quanto ao processo de construção da história 

evolutiva. O objetivo na construção do livro é ser além de didático e informativo, atrativo e de 

fácil compreensão. Portanto, o uso de muitos Filocódigos poderia tecnificar muito o material e 

se tornar desestimulante para o aluno. 

 

 

Figura 8. Descrição de “Protostomados com cavidade corporal” 
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3.5 Representação dos personagens 

 

Os personagens receberam descrição e ilustração ao lado de seu último agrupamento 

(Figura 9). Essa disposição foi escolhida pois permite ao aluno associar o grupo a outros 

possíveis exemplos de personagens. 

 

 

Figura 9. Descrição de Carnivora e onça-pintada 

 

Os últimos agrupamentos poderiam ser subdivididos mais como, por exemplo, Felino 

após Carnivora. Porém, houve preocupação com a extensão do livro já que mais subdivisões 

aumentariam o número de passos até chegar no personagem. Em alguns casos, como a onça-

pintada, pode ser interessante ter Carnivora como último grupo porque o aluno em geral 

reconhece um carnívoro como animal que come carne e pode pensar em outro mamífero que 

também é carnívoro, mas que não é felino, como por exemplo o lobo. Aliás, o lobo está 

representado nas imagens ilustrativas do grupo Carnivora (Figura 9) podendo então ser levado 

a concluir que lobos e onças compartilham um ancestral comum e assim uma história evolutiva.   

Desta forma, o aluno tem liberdade para explorar a imaginação partindo de outros seres 

vivos que ele conheça, construir hipóteses sobre suas relações evolutivas, raciocinar sobre elas 

e chegar às suas próprias conclusões quanto ao parentesco evolutivo e a forma como este foi 

construído. 
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3.6 Sequência numérica correta e autoavaliação 

 

Como o aluno foi orientado na apresentação do livro a anotar os números dos passos 

para conferir se percorreu todos os passos na sequência correta, no final há uma lista de todos 

os personagens com suas sequências numéricas na ordem correta. Esse gabarito serve como 

uma autoavaliação e possibilidade de correção de possíveis erros. 

Segundo Vieira (2013), a autorregulação da aprendizagem, apontada por muitos como 

tema essencial da área da educação, tem sido avaliada como um processo de desenvolvimento 

dinâmico. Não ocorre apenas na sala de aula, mas também nos diferentes contextos de 

aprendizagem já que a todo momento avaliamos a nós mesmos, avaliamos os outros, avaliamos 

resultados, processos e sistemas.  

A autoavaliação pode ser reconhecida como um processo de metacognição, já que o 

aluno analisa o percurso percorrido, verifica acertos e erros, reflete sobre eles, e pode então 

corrigir ou redirecionar o que não deu certo. Assim, é possível que o aluno selecione dicas que 

permitirão organizar as suas aprendizagens futuras. No momento em que realiza a 

autoavaliação, o aluno incorre em um diálogo crítico consigo tendo em vista obter sucesso, o 

que Perrenoud (1999) qualifica como o conjunto de procedimentos metacognitivas do sujeito e 

das suas interações com o meio, modificando seus processos de aprendizagem. 

 

3.7 Cladograma dos personagens 

 

O cladograma foi construído de forma a representar todos os personagens no mesmo 

diagrama, evidenciando a conexão entre eles (Figura 10). Cladograma é uma representação 

gráfica que reflete relações filogenéticas entre táxons terminais evidenciadas por sinapomorfias, 

onde as conexões são recursos gráficos indicando história comum. Os nós em cada cladograma 

representam os pontos onde ocorreram os eventos de cladogênese, ou seja, os eventos onde 

populações ancestrais foram divididas e passaram a apresentar características derivadas 

compartilhadas ou sinapomorfias (AMORIM, 1997). 
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Figura 10. Cladograma representativo das relações de parentesco entre os personagens do livro 

 

Houve preocupação de não colocar o ser humano na ponta do cladograma para evitar a 

ideia de ser mais evoluído. Também pensando nisso, o cladograma construído apresenta todos 

os personagens na mesma altura para mostrar que todos os seres vivos atuais são igualmente 

evoluídos, ou seja, têm o mesmo tempo de história evolutiva. A intenção é a quebra de 

linearidade do pensamento evolutivo tão disseminada na sociedade. 

O ser humano se envaidece de sua capacidade de pensamento e da consciência do 

conhecimento de mundo, assim como de uma racionalidade potencial que, segundo a teoria 

evolutiva, tem relação ao tamanho e volume da caixa craniana comparados à anatomia de outros 

hominídeos. Isso tem reforçado o discurso progressista em relação à teoria evolutiva e 

justificado a imagem linearizada dos hominídeos.  

Em buscas de imagens sobre evolução na internet, Otofuji (2017) verificou uma grande 

quantidade de imagens em que se notam a proeminência de um discurso da biologia direcionada 

às esferas históricas, sociais e culturais referentes à linearidade histórica e a noção de progresso. 

Tal ideia de evolução como melhoria ou aumento de complexidade, quando não é desfeita pelo 

professor da educação básica, pode levar o aluno a erros conceituais e à dificuldade de 
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compreensão dos princípios de seleção natural e do conceito de ancestralidade comum 

(BISHOP; ANDERSON, 1990; BIZZO, 1994; BRUMBY, 1984; KALINOWSKI et al., 2013;  

NEHM; REILLY, 2007; PETROSINO et al., 2015). 

Uma boa representação que permite entendimento adequado da evolução dos seres vivos 

é o cladograma, o qual expressa a origem da biodiversidade e sua história evolutiva sem, 

entretanto, indicar relações de superioridade e inferioridade ou mesmo uma direção rumo ao 

progresso (GUIMARÃES, 2005). Trata-se, portanto, de uma forma dinâmica e criativa de 

representar o conteúdo de sistemática, favorecendo a compreensão do processo evolutivo, que 

para Araújo et al. (2011) pode ser de difícil compreensão por ser um processo de longa duração 

em que o aluno não se vê fazendo parte dele (DA SILVA; ALTINO FILHO, 2019). 
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4 CONCLUSÃO 

 

A construção de um livro jogo como ferramenta auxiliar de ensino mostra-se como um 

promissor campo de atuação, em especial no ensino de evolução. Isto porque, o produto gerado 

tem potencial para estimular discussões capazes de aprofundar o entendimento sobre a 

organização da vida ao longo do tempo e, além disso, os alunos podem construir a própria ideia 

das relações entre as espécies. 

 O livro jogo produzido tem ainda o potencial de facilitar a aprendizagem 

significativa, aumentando a contextualização do tema tratado, sendo assim uma alternativa 

diferenciada em relação aos métodos tradicionais, revelando ainda uma intenção de provocar 

nos alunos o interesse pelo conhecimento. Além disso, vai ao encontro dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e à Base Nacional Comum Curricular quanto a apresentar aos alunos o 

fenômeno da vida e suas formas de transformação e organização, buscando o letramento 

científico sob uma abordagem investigativa. 

 Pode ser usado para introduzir o estudo de biologia evolutiva, pois o aluno vai 

construir seu conhecimento sobre a história evolutiva a partir de conhecimentos prévios, ou 

para consolidar uma discussão prévia sobre o tema. Fato é que, por ser um produto em que 

vários aspectos precisam ser pensados, seria necessária agora uma aplicação estruturada, com 

um número razoável de alunos, para então ser avaliado com propriedade os benefícios e as 

limitações do material. 

 O material deve ser difundido entre os colegas e profissionais da área no intuito 

de apurar críticas, opiniões e sugestões de alteração deste trabalho. 

Percebo também que, como perspectivas futuras, poderão ser criados outros livros 

contendo grupos específicos como somente plantas, somente animais ou somente mamíferos. 

Entretanto, optei por envolver a diversidade biológica em geral, mostrando que a utilização 

deste estilo de jogo pode ser justificada facilmente dentro da sistemática filogenética, sendo 

altamente recomendada. 
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ANEXO 



EvoLUCA



Apresentação
Prezado leitor, este é um livro-jogo desenvolvido

especialmente para facilitar o seu entendimento sobre as
relações evolutivas dos nossos personagens. Isso será feito
de uma forma simples, por meio de escolhas que você
mesmo fará frente as alternativas que serão indicadas
durante a sua leitura.

A proposta do jogo consiste em que você, leitor,
um dos personagens sugeridos e que, a partir do Último
Ancestral Comum Universal (LUCA), encontre o caminho
“correto” na história evolutiva apresentada até chegar ao
seu personagem.

Instruções
Para começar a jogar, você deve escolher um dos

personagens sugeridos da lista de representantes da
biodiversidade e começar a leitura do trecho 1, onde há uma
introdução ao jogo. Ao longo do livro, no final de cada
trecho são oferecidas algumas opções. Você deve sempre
escolher a opção que apresenta alguma característica do
seu personagem. Feita a escolha, você será direcionado para
outro trecho específico do livro e deve pular diretamente
para ele, ignorando todos os trechos intermediários.

Cada trecho contém uma numeração e você deve anotar a
sequencia numérica que você percorreu. Essa sequência
poderá ser conferida para confirmar se conseguiu passar por
todos os trechos e na ordem correta.

No final do livro, você encontrará um cladograma
representando todos os personagens do livro e suas
relações filogenéticas. Você verá que toda a biodiversidade
está conectada e compartilha pelo menos um ancestral
comum, ou seja, possui a mesma origem evolutiva.

BOA LEITURA!



Lista de personagens

• Giardia
• Champignon
• Musgo
• Samambaia
• Pinheiro
• Goiabeira
• Caramujo
• Minhoca
• Cigarra
• Lombriga

• Estrela-do-mar
• Coruja
• Jacaré
• Tubarão
• Salmão
• Sapo
• Golfinho
• Onça-pintada
• Ser Humano 



LUCA
Todas as espécies de seres vivos que existem
atualmente, ou já existiram, tem um mesmo ancestral
comum. LUCA é uma abreviação para Last Universal
Commom Ancestor (do inglês Último Ancestral Comum
Universal).

O termo não se refere a um indivíduo específico, mas a
um tipo de organismo unicelular que viveu
possivelmente entre 3-4 bilhões de anos atrás. Embora
não tenha deixado registro fóssil, podemos inferir a
existência desse organismo devido ao
compartilhamento de características genéticas em
os seres vivos.

Se o seu personagem:
• É um procarioto unicelular que apresenta uma

parede celular de peptidoglicanos, vá para o
número 2

• É um procarioto unicelular que possui uma
membrana celular com lípidos compostos de
uma associação de glicerol-éter, vá para o
número 3

• Possui células com carioteca, vá para o número 4



BACTERIA
O Domínio Bacteria é constituído por organismos
unicelulares, procariontes. Apresentam parede
celular de peptideoglicano.

Podem ser heterótrofas (decompositoras ou
parasitas) ou autótrofas (fotossíntese ou
quimiossíntese). Quanto à respiração, podem ser
aeróbicas, anaeróbicas ou anaeróbicas
facultativas.

São importantes para saúde pública (causadoras
de doenças), para a produção de alimentos e
medicamentos, para composição da microbiota
(associação com outros seres vivos), para a
decomposição, para a biotecnologia, para
fertilização do solo (ciclo de nutrientes).

• Volte para o número 1



ARCHAEA

• Volte para o número 1

O Domínio Archaea, anteriormente denominadas
de arqueobacterias, contitui o grupo de
microrganismos procariontes evolutivamente
distintos dos alocados no Domínio Bacteria. As
Archaeas são encontradas em uma grande
variedade de habitats, em especial ambientes
extremos, com elevada temperatura, salinidade e
pH, por isso, são chamados de extremófilos.
Geralmente são organismos autotróficos
(quimiotróficos). Poucas Archaeas possuem parede
celular, mas nas que possuem é formada por
pseudomureína (pseudopeptideoglicano).



EUKARYA
O Domínio Eukarya inclui todos os seres vivos
com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo
celular individualizado por uma membrana e
com várias organelas. Engloba, portanto,
organismos unicelulares, como os protozoários,
e multicelulares como animais e plantas. Podem
ou não possuir parede celular, e podem ser
autótrofos ou heterótrofos.

Se o seu personagem:
• Apresenta estruturas reprodutivas, produtoras

de esporos, em forma de cogumelo, vá para o
número 5

• É um parasita microscópico unicelular e
heterotrófico, vá para o número 6

• É autotrófico fotossintetizante, vá para o
número 7

• Se é heterotrófico por ingestão, vá para 13



FUNGI
Os fungos constituem um grupo cosmopolita muito
diverso, com grande variedade de morfologias,
metabolismos e habitats. Possui como representantes
os cogumelos, as leveduras e os bolores.

São seres eucarióticos e heterotróficos por absorção.
Podem ser uni ou multicelulares, aeróbios, anaeróbios
ou anaeróbios facultativos. Alguns vivem no solo,
outros na água e outros ainda em organismos,
sempre em locais úmidos.

Atuam como decompositores ou como parasitas.

CHAMPIGNON

Cogumelo comestível muito apreciado no mundo todo,
possui alto valor proteico e oferece inúmeros
benefícios para a saúde.

Os cogumelos são a parte macroscópica de fungos
pertencentes ao grupo dos basidiomicetos. Estas
partes são estruturas de reprodução sexuada
resultantes da diferenciação celular de hifas, que são
as células dos fungos.



GIARDIA
O grupo Protozoa contém organismos unicelulares e
multicelulares, definidos por exclusão: incluem os
eucariontes que não são nem animais, os quais se
desenvolvem a partir de uma blástula, nem plantas,
que se desenvolvem a partir de um embrião, nem
fungos, que se desenvolvem a partir de esporos.
É, portanto, um grupamento artificial, isto é não é
um grupo natural ou monofilético.

PROTOZOA

Giardia é um gênero de parasitas protozoários
flagelados anaeróbios que colonizam e se reproduzem
no intestino delgado de vários vertebrados, inclusive
de seres humanos, causando giardíase. Se alimentam
na parede intestinal do hospedeiro, através da
absorção dos alimentos provocando dores
abdominais, diarreia e má absorção intestinal de
nutrientes.



PLANTAE
Todas as plantas são eucariontes, multicelulares,
autotróficos, fotossintetizantes (apresentam
cloroplastos). Possuem uma parede celular de
celulose e armazenam o excesso de nutrientes sob a
forma de amido.

A reprodução é geralmente sexuada com
alternância de fase haploide e diploide. A duração
da fase haploide, que produz os gametas, é reduzida
ao longo da evolução. O embrião é dependente do
organismo materno.

Se o seu personagem:
• Não possui vasos condutores, vá para o

número 8
• Se possui, vá para o número 9



MUSGO
As primeiras plantas a colonizar o ambiente
terrestre são classificadas como briófitas. Não
apresentam tecidos vasculares para transportar
água e nutrientes para as células. Neste caso, o
transporte é feito por difusão, de uma célula para
outra. Por isto, são chamadas de avasculares.

Apesar de se desenvolverem completamente em
ambiente terrestre, a água é fundamental para a
reprodução dessas espécies, já que o gameta
masculino é flagelado e desloca-se apenas em meio
líquido para chegar no gameta feminino, que é
imóvel.

PLANTAS NÃO VASCULARES

Geralmente crescem em regiões úmidas e
abrigadas da luz, pois não possuem estruturas para
evitar de forma eficiente a perda de água por
transpiração.



PLANTAS VASCULARES
As plantas vasculares, também designadas por
traqueófitas, são um grande agrupamento
constituído pelas plantas terrestres que apresentam
tecidos condutores especializados para transporte
de água e nutrientes em seu organismo.

Se o seu personagem:
• não possui semente, vá para o número 10
• Se possui semente, mas não possuem flores e

frutos, vá para o número 11
• Se possui semente, flores e frutos, vá para o

número 12



SAMAMBAIA
Representadas principalmente pelas pteridófitas,
plantas vasculares que formam um grupo
parafilético sem sementes. Incluem as samambaias
e cavalinhas, entre outras formas.

A água também é importante na reprodução desse
grupo, pois os gametas masculinos dependem da
água para encontrar os gametas femininos.
Portanto, necessitam de umidade e sombra.

PLANTAS SEM SEMENTES

Costumam crescer nas florestas tropicais úmidas,
mas também se desenvolvem em outros lugares
quentes e úmidos onde haja bastante sombra. Poucas
espécies de samambaias são encontradas em locais
secos e frios.

É amplamente utilizada como ornamentação.



GIMNOSPERMA
As gimnospermas são independentes da água para
fecundação, por possuirem o polén que facilita a
dispersão do gameta masculino e,
consequentemente, a reprodução. Além disso
possuem sementes que também ajudam na
adaptação à vida terrestre pois protegem o
embrião da dessecação.

PINHEIRO DO PARANÁ

Pinheiro é o nome comum dado às arvores da
família das pináceas. São plantas de folhas
perenes, resinosas, em forma de agulhas, de cor
verde-escura e rígidas.

O Pinheiro do Paraná é encontrado nas matas de
araucárias, na região sul e em pontos elevados da
região sudeste do Brasil.



ANGIOSPERMA

Grupo de plantas com alta diversidade em função
das novidades evolutivas que apresentam: as flores
e os frutos. As flores auxiliam na polinização pois
são atraentes para os animais polinizadores e os
frutos auxiliam na dispersão das sementes.

GOIABEIRA

A goiabeira é uma árvore frutífera tropical muito
conhecida no Brasil, com frutos consumidos pelo ser
humano e pela fauna silvestre. As folhas também são
usadas em chás ou infusões, conhecidas
popularmente pelos efeitos medicinais contra a
diarreia.



METAZOA

Grupo com alta diversidade estrutural,
morfologicamente heterogêneo. Abrange os
eucariontes heterotróficos por ingestão.

Todos os animais são multicelulares, apresentam
diferenciação de células somáticas, matriz
extracelular com glicoproteínas da família do
colágeno e especialização das células reprodutoras.

Se o seu personagem:
• É aquático, filtrador, assimétrico e

possui células totipotentes, vá para o
número 14

• Possui simetria radial ou bilateral, e
folhetos embrionários, vá para o
número 15



PORIFERA
Porífera é o nome dado ao grupo das esponjas.

Apresentam o corpo assimétrico formado por
poros e não possuem tecidos verdadeiros.
Assim, não possuem folhetos embrionários
nem, consequentemente, órgãos e sistemas.

A principal célula do corpo dos poríferos são os
coanócitos – células exclusivas das esponjas
relacionadas com a digestão intracelular.

Elas vivem em ambiente aquático (em grande
maioria marinho). Os poríferos são sésseis na
fase adulta e conseguem seu alimento por
filtração através dos poros.

Suas células são totipotentes, conferindo-lhes
grande capacidade de regeneração e, portanto,
alta longevidade.

VOLTE PARA METAZOA



EUMETAZOA

O grupo dos eumetazoários caracteriza-se
pela gastrulação, importante fase do
desenvolvimeto embrionário quando ocorre
a formação das camadas germinativas
(ectoderme e endoderme) chamadas de
folhetos embrionários.

Se o seu personagem:
• Possui simetria radial, vá para o número

16
• Possui simetria bilateral, vá para o

número 17



CNIDARIA
Este grupo inclui as águas-vivas, os corais, as
anêmonas, as caravelas e as hidras, animais
aquáticos, quase todos marinhos, e diblásticos (2
folhetos embrionários).

A forma do corpo desses animais apresenta
simetria radial (o corpo pode ser dividido em
metades similares por mais de dois planos
passando pelo eixo longitudinal).

São os primeiros animais a apresentarem células
nervosas formando um sistema nervoso difuso
como uma rede neural. São os primeiros
também a apresentar uma cavidade digestiva no
corpo, permitindo ingerir porções maiores de
alimento, porém o sistema digestório é
incompleto pois a entrada e saída são pela
mesma estrutura. A digestão ocorre tanto intra
como extracelularmente.

Não possuem sistemas excretor, circulatório ou
respiratório, sendo estas funções
desempenhadas por difusão.

VOLTE PARA EUMETAZOA



BILATERIA
Grupo dos animais triblásticos (três folhetos
embrionários) e que apresentam simetria
bilateral (o corpo pode ser dividido em duas
porções equivalentes ao longo do eixo
longitudinal).

As características marcantes em muitos destes
animais são a presença de um eixo antero-
posterior distinto e da região cefálica na
extremidade anterior que, associada à
centralização do sistema nervoso, permitiu o
aparecimento de comportamentos mais
complexos.

Se no desenvolvimento embrionário do seu
personagem:
• O blastóporo origina o ânus, vá para o

número 18
• O blastóporo origina a boca, vá para o

número 19



DEUTEROSTOMADO
Neste grupo, estão os animais cujo blastóporo
origina o ânus, no desenvolvimento embrionário
e a boca se forma secundariamente. Em geral,
estes animais possuem clivagem radial na fase
de mórula e o celoma se forma pela expansão
das alças intestinais que compõem o
mesoderma.

Se o seu personagem:
• Se possui notocorda, vá para o número 28
• Possui espinhos na pele, vá para o número

33



PROTOSTOMADO

Neste grupo, estão os animais que, no seu
desenvolvimento embrionário, o blastóporo
origina boca e o ânus se forma secundariamente.
Na maioria destes animais, ocorre uma clivagem
espiral na fase de mórula e o celoma se forma a
partir de fendas que se abrem no mesoderma
formado ao redor do blastóporo.

Se o seu personagem:
• Não possui cavidades corporais, vá para o

número 20
• Possui cavidades corporais, vá para o

número 21



PLATYHELMINTO

Neste grupo, estão as planárias, as solitárias e os
esquistossomos, conhecidos como vermes de corpo
achatado dorsoventralmente. Podem ter vida livre
ou parasitária e são acelomados.

Os primeiros organismos a apresentarem simetria
bilateral seriam classificados hoje como membros
deste filo. São também triblásticos e com
organização do sistema nervoso na cabeça
(cefalização) com a presença de gânglios cerebrais.

O sistema digestório é incompleto assim como os
cnidários.

Neste grupo, estão ausentes os sistemas
respiratório e circulatório sendo suas funções
exercidas por difusão.

Volte para o número 19



“PROTOSTOMADOS COM 
CAVIDADE CORPORAL”

A cavidade corporal ou celoma é uma área do
corpo do animal que normalmente está
circundada e isolada das demais áreas e nessa
região há acúmulo de líquido como uma bolsa no
interior do animal.

Como funções desta cavidade destacam-se:
acomodação e proteção dos órgãos internos;
difusão de substâncias e sustentação do esqueleto
hidráulico.

Se o seu personagem possui:
• Celoma, vá para o número 22
• Pseudoceloma, vá para o número 27



“ESQUIZOCELOMADOS”

Os protostomados são chamados de
esquizocelomados quando o celoma é
formado pelas células laterais já formadas da
própria mesoderme, como um espaço no
interior de massas de células mesodérmicas.

Se o seu personagem possui:
• Metameria, vá para o número 23
• Corpo mole não segmentado, vá para o

número 24



“PROTOSTOMADOS 
SEGMENTADOS”

Alguns grupos de animais possuem o corpo
dividido em segmentos denominados
metâmeros e essa segmentação está
relacionada à repetição de estruturas internas,
incluindo órgãos excretores e sistema nervoso.

Se o seu personagem possui:
• Corpo dividido em anéis, vá para o

número 25
• Exoesqueleto de quitina, vá para o

número 26



MOLLUSCA
Há uma grande diversidade de moluscos em
ambientes terrestre e aquático. São representantes
do

do
grupo molusca os caramujos, caracóis, lesmas,

lulas, polvos, ostras.

São animais de corpo mole e geralmente protegido
por uma concha calcária.

O corpo é dividido em três partes: cabeça ou região
cefálica, pé e massa visceral. Na cabeça estão os
gânglios cerebrais e os órgãos sensoriais.

Possuem celoma, sistema circulatório que pode ser
aberto ou fechado, sistema respiratório que pode ser
cutâneo, branquial ou pulmonar e o sistema
digestório é completo (boca e ânus).

CARAMUJO

Os caramujos são pequenos moluscos facilmente
encontrados em plantações, jardins e até mesmo
nas cidades, se reproduzem rapidamente e se
alimentam de plantas. Em geral, os que vivem
associados à agua são portadores de helmintos
causadores de verminoses como a esquistossomose.



ANNELIDA
Grupo das minhocas, poliquetas e sanguessugas,
possuem corpo vermiforme alongado.

Apresentam como novidade evolutiva o corpo
segmentado em forma de anéis que se repetem
ao longo de todo o corpo do animal.

O corpo é revestido por uma cutícula muito fina
e transparente que auxilia contra perda de água.

Apresentam sistema digestório completo (boca
e ânus), sistema circulatório fechado e o sistema
respiratório pode ser cutâneo ou branquial.

MINHOCA

As minhocas são animais decompositores,
importantes para o solo que se alimentam tanto
de vegetais quanto de restos de outros animais.
Elas cavam extensos túneis, trazendo para a
superfície as camadas mais profundas do solo.
Com isso, renovam os nutrientes do solo
superficial, que são importantes para as plantas.
Ao se remexerem e escavarem o solo, as
minhocas ingerem porções de terra, e, assim,
decompõem e transformam resíduos orgânicos
em húmus: um excelente adubo para as plantas.
Além disso, arejam a terra facilitando a
penetração de água e de raízes.



ARTHROPODA
Um dos grupos de animais mais numerosos e
diversificados. Nele estão os insetos, crustáceos,
aracnídeos, quilópodes e diplópodes.

Estes animais apresentam patas articuladas que
garantem maior variedade de movimento e maior
capacidade de locomoção. Possuem o corpo revestido
por um exoesqueleto de quitina que confere proteção
para o corpo destes animais além de apoio para a
musculatura. São animais de corpo segmentado, porem
durante a fase embrionária os segmentos se fundem e
formam regiões distintas, os tagmas (cabeça, tórax e
abdômen).

CIGARRA

As cigarras são insetos herbívoros que se destacam
pela cantoria executada pelos machos nos períodos
mais quentes do ano. Cada espécie possui um tipo
de canto distinto, para que os machos consigam
atrair apenas as fêmeas que pertencem a sua
própria espécie



NEMATODA
Grupo de animais de corpo cilíndrico afilados nas
extremidades cujos representantes em geral são
importantes parasitas causadores de verminoses em
humanos. São pseudocelomados, ou seja, apresentam
uma cavidade interna que não é revestida
completamente pelo mesoderme.
São os primeiros animais a apresentar sistema
digestório completo (boca e ânus). O sistema nervoso
é ganglionar na região anterior em forma de anel do
qual partem cordões nervosos longitudinais. Não
possuem sistemas circulatório e respiratório sendo
suas funções exercidas por difusão. A epiderme produz
uma cutícula resistente que cobre todo o corpo do
animal e sofre ecdise.

LOMBRIGA

A ascaridíase é uma verminose causada por um
parasita chamado Ascaris lumbricoides, popularmente
conhecido como lombriga. É a verminose intestinal
humana mais disseminada no mundo.

A contaminação ocorre quando há ingestão dos ovos
infectados do parasita, que podem ser encontrados no
solo, água ou alimentos contaminados por fezes
humanas.

O único reservatório é o homem. Se os ovos
encontram um meio favorável, podem contaminar
durante vários anos.



CHORDATA
Grupo de animais triblásticos, celomados, e
metamerizados. São representados por alguns
invertebrados aquáticos e todos os
vertebrados.

Os cordados apresentam como características
exclusivas notocorda, tubo neural dorsal,
fendas branquiais na faringe e cauda pós anal,
em alguma fase da vida.

Se o seu personagem possui:
• Esqueleto ósseo, vá para o número 29
• Esqueleto cartilaginoso, vá para o

número 36



TELEOSTOMI
Grupo de animais vertebrados, ou seja,
apresentam esqueleto interno ou
endoesqueleto que no caso dos teleostomi é
ósseo. Além disso, os vertebrados apresentam
encéfalo e sistema muscular muito
desenvolvido.

Apresentam pulmão ou bexiga natatória
derivados do tubo digestivo .

Os teleostomi fazem parte do grupo dos
craniados (encéfalo protegido por um crânio)
gnastomados (presença de mandíbula).

Se o seu personagem possui:
• Quatro membros, vá para o número

30
• Nadadeiras e escamas, vá para o

número 37



TETRAPODA
Grupo que inclui todos os animais
vertebrados terrestres e que apresentam
quatro membros usados para locomoção.
Evoluíram dos peixes de nadadeira lobada
no Período Devoniano.

Apresentam enorme diversidade
morfológica, comportamental, ecológica,
ocupando diversos ambientes no planeta.

Se o seu personagem possui:
• Ovo com membranas extraembrionárias,

vá para o número 31
• Pele úmida e lisa, vá para o número 39



AMNIOTA
Grupo dos animais que possuem ovo
adaptado para vida terrestre, o ovo
amniótico.

O saco amniótico serve para proteger o
embrião contra choques mecânicos e
impedir que desidrate.

Se o seu personagem possui:
• Corpo coberto de penas ou escamas

córneas, vá para o número 32
• Corpo coberto de pelos , vá para o

número 38



SAUROPSIDA
Os principais grupos de amniotas podem ser
distinguidos por padrões diferentes de
fenestrac ̧ão temporal – orifício no crânio que
reflete o aumento da complexidade da
musculatura mandibular permitindo mais
movimentos mandibulares e,
consequentemente, uma maior diversidade de
alimentação.

Os sauropsidas podem não apresentar
fenestração ou apresentar duas fenestras na
região da têmpora, uma superior e uma inferior.

Se o seu personagem possui:
• Penas recobrindo o corpo, vá para o

número 34
• Escamas córneas recobrindo a pele, vá

para o número 35



ECHINODERMATA
Os equinodermos formam um grupo de animais
exclusivamente marinhos que possuem esqueleto
interno calcário que lança projeções semelhantes a
espinhos. Apresentam simetria radial apenas na fase
adulta, sendo a maioria pentarradial, ou seja, o
corpo pode ser dividido em cinco planos. Durante a
fase larval, os equinodermos possuem simetria
bilateral. Esses animais possuem sistema
ambulacrário ou hidrovascular com função de
transporte interno de nutrientes e excretas, além de
formar pés ambulacrários com função de
movimentação, sensorial, fixação e alimentação.

ESTRELA DO MAR

As estrelas do mar constituem um grupo de
animais exclusivamente marinhos que possuem
um disco central do qual partem cinco ou mais
braços. São capazes de regenerar-se, o que
representa uma vantagem para esses animais,
pois

pois
se um dos seus braços for cortado pode

desenvolver uma estrela do mar nova. Alimentam-
se de pequenos animais como moluscos e
crustáceos.



AVES

São aves com padrões bastante característicos
de comportamento, morfologia e anatomia.
Apresentam hábito noturno, são predadoras,
encontradas em todos os continentes, exceto na
Antártida, apresentam variedade de tamanhos.
A cabeça pode girar até 270 graus para ampliar
o campo de visão.

CORUJA
As aves são animais bípedes, homeotérmicos,
ovíparos, caracterizados principalmente por
possuírem os apêndices locomotores anteriores
modificados em asas, bico córneo e ossos
pneumáticos. Variam muito em tamanho, dos
minúsculos beija-flores a espécies de grande porte,
como a avestruz e a ema.

As aves ancestrais possuíam características que
hoje encontramos em repteis, como dentes e uma
longa cauda óssea, além de penas e asas. Tais
características indicam um parentesco evolutivo
das aves com dinossauros.



CROCODILIA
Os crocodilianos, representados pelos jacarés,
crocodilos e gaviais, fazem parte do grupo não
natural dos répteis que inclui os quelônios
(tartarugas) e os squamatas (cobras e lagartos).
Assim como todos os répteis, esses animais são
ectotérmicos, possuem respiração pulmonar e
uma pele espessa, seca e muito queratinizada,
características que os ajudam a viver em
ambientes terrestres.

JACARÉ

O jacaré difere do crocodilo e do gavial por
apresentar o focinho mais largo e
arredondado e a capacidade de não
mostrarem os dentes inferiores ao fecharem a
boca.

São animais de hábitos noturnos e durante o
dia formam grupos para tomar sol. Alimenta-se
de peixes, aves e mamíferos.



CONDRICTES
Também conhecidos como peixes cartilaginosos, os
condrictes são representados por tubarões, arraias e
quimeras.

São animais vertebrados, ou seja, apresentam
esqueleto interno (endoesqueleto) que no caso dos
condrictes é cartilaginoso. Além disso, os vertebrados
apresentam encéfalo e sistema muscular muito
desenvolvido. Apresentam ainda crânio sem suturas;
corpo, em geral, coberto por dentículos dérmicos
(escamas placóides); a respiração é branquial e não
possuem bexiga natatória.

TUBARÃO

Para além do seu esqueleto cartilaginoso, os tubarões
se diferenciam dos outros peixes nos seus dentes que
não são fundidos nas maxilas e os substituem de
forma bastante rápida.

Muitos tubarões apresentam uma pálpebra nictitante
inferior que serve para proteger os olhos.
A maior parte dos tubarões têm o corpo alongado e
de forma cilíndrica. Em cada lado da cabeça têm
entre cinco a sete fendas branquiais.



PEIXES ÓSSEOS
Esse grupo de peixes apresenta esqueleto ósseo,
corpo recoberto por escamas ósseas e as
brânquias cobertas pelo osso denominado
opérculo que acionado por um músculo, se
movimenta aumentando a eficácia da circulação
de água e troca de gases nas brânquias.

Possuem bexiga natatória, bolsa de volume
variável que ajuda na flutuação e permite
manter

manter
o equilíbrio em diferentes profundidades.

SALMÃO

Salmão é o nome vulgar de várias espécies de peixes
da família Salmonidae, que também inclui as trutas,
típicos das águas frias do norte da Europa e da
América. Várias espécies são criadas em aquacultura.
A cor vermelha do salmão é devida a um pigmento
chamado astaxantina. O salmão é basicamente um
peixe branco e o pigmento vermelho é proveniente
das algas e dos organismos unicelulares, que são
ingeridos pelos camarões do mar; o pigmento é
armazenado no músculo do camarão ou na casca.
Quando os camarões são comidos pelo salmão, estes
também acumulam o pigmento nos seus tecidos
adiposos.



MAMMALIA
Grupo de animais que apresentam glândula
mamaria, pelos recobrindo o corpo, glândulas
anexas na pele, dentição heterodonte e
difiodonte, músculo diafragma dividindo tórax e
abdômen.

Os grandes grupos de mamíferos são classificados
de acordo com o local de desenvolvimento
embrionário. São eles: Prototheria (ovíparos –
ornitorrincos); Metatheria (marsupiais, como
cangurus e gambás) e Eutheria (placentários,
demais mamíferos).

Se o seu personagem:
• É aquático, vá para o número 40
• Possui caninos muito desenvolvidos, vá

para o número 41
• Possui polegares opositores, vá para o

número 42



AMPHIBIA 
Os primeiros animais a serem encontrados no
ambiente terrestre seriam classificados como
anfíbios. Pertencem a este grupo os sapos, rãs,
pererecas, salamandras e as cobras-cegas.

São animais que apresentam duas formas de vida:
uma fase larval, de ambientes aquáticos; e uma fase
adulta, de ambientes terrestres. Porém, não
conquistaram definitivamente o ambiente terrestre
porque dependem fortemente da água para
reprodução e para desenvolvimento da fase larval.

SAPO

Os sapos são fisicamente mais troncudos, têm pele
mais rugosa e seca e são mais terrestres do que as
rãs e as pererecas. Possuem hábitos noturnos e os
machos são conhecidos por coaxarem na época
reprodutiva. A pele dos sapos é fina e permeável e,
portanto, esses animais são muito sensíveis a
alterações tanto do ambiente aquático como do
solo e do ar. Além disso, a respiração é realizada
parte através da pele e parte pelos pulmões, sendo
que a pele também é importante na absorção da
água, uma vez que estes animais não bebem água.



CETACEA 
Os cetáceos constituem um grupo de animais
marinhos, subdivididos em: subordem Mysticeti
(baleias-sem-dentes) caracterizados pelas cerdas
bucais, estruturas de queratina parecidas com
peneiras localizadas na parte superior da boca
utilizadas para filtrar plâncton da água; subordem
Odontoceti (baleias-com-dentes) que possuem
dentes e que se alimentam de peixes e lulas. Uma
habilidade notável deste grupo é a de encontrar as
suas presas por ecolocalização. Os cetáceos são
descendentes de mamíferos terrestres.

GOLFINHO

Os golfinhos são mamíferos aquáticos, a maioria de
água salgada, que possuem grande capacidade
de socialização e interação com outras espécies,
como o próprio homem. A respiração dos golfinhos
é pulmonar, por isso eles vão até a superfície da
água para realizar as trocas gasosas. Apresentam
um orifício no topo da cabeça com a mesma
função do nariz, chamado de respiradouro ou
espiráculo.



CARNIVORA 
Os carnívoros são animais adaptados à predação,
pois seus crânios, músculos e dentes têm formato
eficiente pra encontrar, capturar e matar animais.
Possuem dentes especializados, como caninos
longos e afiados para abater e molares em
tesoura para cortar a carne.

São importantes para os ecossistemas naturais e
para a conservação da biodiversidade em geral,
pois, por serem predadores, são capazes de
regular a densidade populacional de suas presas.

ONÇA-PINTADA

A onça-pintada (Panthera onca) pertence à
família dos felídeos, sendo o maior felino das
Américas e o único representante do gênero
Panthera no continente.

A espécie encontra-se ameaçada de extinção
por causa, principalmente, do desmatamento,
do número reduzido de indivíduos e do
abatimento deste animal muitas vezes por
atacar rebanhos.



PRIMATA 
Grupo dos macacos, lêmures e seres humanos.

Como principais características dos primatas
estão os membros alongados, mãos e pés com
cinco dedos, polegar oposto. Apresentam ainda
cérebro bem desenvolvido com aumento do
córtex, somente duas mamas, capacidade de
ficar em pé, garras modificadas em unhas para
proteger as pontas dos dedos e olhos dispostos
lateralmente na região frontal da cabeça.

SER HUMANO

A espécie humana é originária de uma linhagem
evolutiva que apareceu há milhões de anos na
África. Os primeiros representantes da linhagem
da espécie humana foram primatas que
começaram a apresentar postura ereta, bípede,
maior capacidade craniana, fabricavam e
utilizavam ferramentas.



Lista de personagens com 
suas sequências numéricas

Giardia 1 – 4 – 6 

Champignon 1 – 4 – 5 

Musgo 1 – 4 – 7 – 8 

Samambaia 1 – 4 – 7 – 9 - 10

Pinheiro 1 – 4 – 7 – 9 – 11 

Goiabeira 1 – 4 – 7 – 9 – 12 

Caramujo 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 

Minhoca 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25

Cigarra 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 26

Lombriga 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 27

Estrela-do-mar 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 33 

Coruja  1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 34

Jacaré 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 35

Tubarão  1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 36

Salmão   1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 29 – 37 

Sapo 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 – 39

Golfinho 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 – 31 – 38 – 40

Onça-pintada 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 – 31 – 38 – 41

Homem 1 – 4 – 13 – 15 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 – 31 – 38 – 42 



CLADOGRAMA



Glossário

ACELOMADO: animal que não apresenta celoma.

AUTOTRÓFICO: organismo que fabrica açúcares/carboidratos a partir de 
substâncias minerais.

BEXIGA NATATÓRIA: bolsa no interior de alguns peixes capaz de reter 
gases, ajudando na flutuação do animal.

BÍPEDE: que tem dois pés; que ou o que se apoia ou se desloca sobre dois 
pés.

BLASTÓPORO: Orifício de entrada da cavidade da gástrula (Forma 
embrionária dos animais, posterior à blástula e na qual o embrião 
compreende dois folhelhos, o endoderma e o ectoderma, que envolvem 
uma cavidade central).

BLÁSTULA: estágio do embrião posterior à mórula, formada por uma bola 
de células com uma cavidade em seu interior.

BOLORES: designação comum dada a fungos filamentosos que não formam 
estruturas semelhantes a cogumelos. Espécies de fungos conhecidos 
popularmente como mofo.

BRIÓFITA: grupo de plantas terrestres que não possuem vasos condutores 
de seiva.

CARIOTECA: envoltório nuclear. Membrana que envolve e delimita o núcleo 
celular.

CELOMA: cavidade interna situada no mesoderma dos animais ditos 
celomados.

CÉLULAS SOMÁTICAS: células diploides que formam todos os órgãos e 
tecidos do organismo.

CLADOGRAMA: é um diagrama que expressa relações filogenéticas apenas 
entre táxons terminais (espécies ou grupos supra-específicos), evidenciadas 
por caracteres derivados compartilhados – sinapomorfias.

CLIVAGEM ESPIRAL: divisões iniciais do zigoto na qual os planos de clivagem 
clivagem são oblíquos ao eixo polar.

CLIVAGEM RADIAL: divisões iniciais do zigoto em raios na qual os planos de 
clivagem são paralelos ou em ângulos retos.

COSMOPOLITA: que pode ser encontrada em todo o mundo ou pelo menos 
em boa parte dele.

DIFIODONTE: que possui duas dentições ao longo da vida.

DIPLOIDE: que possui dois conjuntos completos de cromossomos 
organizados aos pares e que são homólogos.

ECDISE: processo de muda ou eliminação do exosqueleto.

ECOLOCALIZAÇÃO: capacidade biológica de detectar a posição e/ou 
distância de objetos (obstáculos no meio ambiente) ou animais através de 
emissão de ondas ultrassônicas, no ar ou na água, e análise ou 
cronometragem do tempo gasto para essas ondas serem emitidas, 
refletirem no alvo e voltarem à fonte sobre a forma de eco (ondas 
refletidas).



ECTOTÉRMICOS: animais que dependem da energia do ambiente para 
controlar a temperatura interna do corpo.

ESPOROS: células reprodutoras capazes de germinar e originar outro 
organismo.

EUCARIÓTICA: célula que possui núcleo definido e protegido pelo 
envoltório membranoso. É constituída por muitas organelas 
citoplasmáticas, ao contrário das células procarióticas. E podem ser animais 
ou vegetais.

EXOESQUELETO: estrutura esquelética localizada fora do corpo do ser vivo.

EXTREMÓFILA: organismo que consegue sobreviver ou até necessita 
fisicamente de condições geoquímicas extremas, prejudiciais à maioria das 
outras formas de vida na Terra.

FENESTRAÇÃO TEMPORAL: características anatômicas do crânio amniota, 
caracterizada por buracos bilateralmente simétricos (fenestra) no osso 
temporal.

FOLHETOS EMBRIONÁRIOS: camadas de células que dão origem aos órgãos 
e tecidos dos seres vivos.

GRUPO MONOFILÉTICO: um conjunto de táxons incluindo um ancestral e 
todos os seus descendentes, ou ainda, grupo que compartilha um ancestral 
comum exclusivo. Obs.: o ancestral pode ou não ser reconhecido.

GRUPO PARAFILÉTICO: táxons cujos caracteres diagnósticos são primitivos 
(plesiomorfias); são grupos merofiléticos que resultam da exclusão de um 
ou mais grupos monofiléticos do menor grupo monofilético do qual fazem 
parte.

HAPLOIDE: que possui um único conjunto completo de cromossomos, como 
como é característico dos gametas.

HETERODONTE: que possui diversos tipos de dentes.

HETERÓTROFO: organismo que ingere substâncias orgânicas de outros seres 
seres vivos e não realiza fotossíntese nem quimiossíntese.

HOMEOTÉRMICO: animais que tem a temperatura do corpo constante, 
mesmo que a temperatura do ambiente varie.

MASSA VISCERAL: Parte dos moluscos que inclui órgão internos.

MESODERMA: folheto embrionário que aparece entre a ectoderme e a 
endoderme.

METAMERIA: segmentação corporal.

MICROBIOTA: conjunto de microrganismos que habitam um ecossistema. 

MÓRULA: embrião formado por uma esfera maciça de células.

NADADEIRA LOBADA: nadadeira com projeções ósseas.

NOTOCORDA: cordão flexível que se estende ao longo do dorso do embrião 
de todos os cordados. 

OSSOS PNEUMÁTICOS: ossos que apresentam pequenos orifícios que 
permitem a passagem do ar chamados forames.

PÁLPEBRA NICTANTE: terceira pálpebra, também denominada membrana 
nictitante, é um tecido localizado em torno da córnea, da conjuntiva e da 
membrana mucosa.



PERENE: que permanece durante longo tempo.

PSEUDOCELOMA: cavidade delimitada por tecido derivado da mesoderme 
e endoderme.

PROCARIONTE: organismo unicelular simples que não possui 
compartimentalização membranosa dos seus produtos intracelulares, ou 
seja, não apresenta compartimentos dentro da célula (metabólitos 
dispersos no citoplasma), nem núcleo verdadeiro (cromossomo disperso no 
citoplasma).

PTERIDÓFITA: plantas com vasos condutores de seiva, sem flor ou semente.

QUIMIOSSÍNTESE: síntese de açúcares a partir de substâncias inorgânicas e 
da oxidação de substâncias minerais. 

QUIMIOTRÓFICO: organismo que fabrica açúcares a partir da oxidação de 
substâncias inorgânicas.

QUITINA: substância que forma o exoesqueleto e protege o corpo dos 
artrópodes.

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS: Representação das relações de parentesco 
evolutivo entre os grupos taxonômicos.

SÉSSEIS: que não possuem capacidade de locomoção.

SIMETRIA RADIAL: Simetria do corpo de um ser vivo que se organiza em 
torno de um eixo, de modo em que todas as partes em torno desse eixo 
sejam similares. Normalmente são figuras redondas (água-viva) ou 
cilíndricas (medusa); em oposição à simetria bilateral (corpo humano).

SINAPOMORFIA: característica derivada compartilhada por um conjunto de 
seres vivos e exclusiva deles. 

SISTEMA AMBULACRÁRIO: sistema exclusivo dos equinodermos, também 
chamado de hidrovascular, com funções na locomoção, no transporte de 
substâncias, na respiração, na eliminação de fezes, na circulação e na 
percepção do meio externo pelo animal.

TAGMAS: grupo de segmentos especializados de artrópodes como, por 
exemplo, a cabeça de um inseto.

TOTIPOTENTES: células que são capazes de se diferenciar em todos os 
tecidos que formam o corpo humano, incluindo a placenta e anexos 
embrionários.



Referências
CAPA:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxn428sq3iAhU_EbkGHZ5qAaMQj
Rx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fandreykatanski%2F&psig=AOvVaw1AhqTZE6yV
5LJ1C-if62nU&ust=1558554571411113

LUCA:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3gLOf053iAhVIHLkGHdY0BQEQjR
x6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbebacafe.wordpress.com%2Ftag%2Fsistematica%2F&psig=AOvVaw2Xoo
mu6hY9dczHo6LEWnx&ust=1558013625127623

ARCHAEA:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ne_g1J3iAhV-
JrkGHXF_BsgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftreeoflife.nmnaturalhistory.org%2Farchaea.html&psig=A
vVaw0aSRDe2FZ9Ac7p3Tf3kXHe&ust=1558014032682661

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZvpb01J3iAhXx
HLkGHZPTBc8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsavannahthecell.weebly.com%2Farchaea.html&psig=AO
Vaw0aSRDe2FZ9Ac7p3Tf3kXHe&ust=1558014032682661

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiS3beO1J3iAhVVEbkGHalmCfcQjR
x6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencephoto.com%2Fmedia%2F798150%2Fview%2Fmethanotrop
hica-archaea-sem&psig=AOvVaw0JzmrtzvjRUMMwgWNpdHe_&ust=1558013858614413

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1Yf1053iAhVA
F7kGHQ5vCkgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftreeoflife.nmnaturalhistory.org%2Farchaea.html&psig=
OvVaw2OTQh3xKWNtKsb4YI4BrT3&ust=1558013783255473

BACTERIA:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihhLG01Z3iAhU
HbkGHSnyBJMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fwikidelprofevictor%2Fdo
minio-bacteria&psig=AOvVaw35KNxV9g4DJcGzhYFQY3gP&ust=1558014208941457

EUKARYA:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd2I69353iAhU0
HbkGHVpnBmYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.photomacrography.net%2Fforum%2Fviewtopic.p
hp%3Fp%3D60672%26sid%3D458176009057d4aabe1a2e3268e5c50a&psig=AOvVaw1J0UwSHP62IJ4GrMv75
tph&ust=1558016725084197

Arquivo pessoal

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGgsjh4J3iAhWB
bkGHdNCA50QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FClavulina_amethystina&psi
g=AOvVaw1e8ngn_7SCkUfStuevJYzn&ust=1558017177102695

Arquivo pessoal

FUNGI:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiui5Hvt63iAhWiGrkGHe-
6CY4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Falunosanalisesclinicas.wordpress.com%2Fcategory%2Fpatologia-
2%2F&psig=AOvVaw15772Vd0OiPy1-OK9Ruppc&ust=1558555919393855

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj7NGsuK3iAhXBDrkGHdYCCOMQj
Rx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.banca43.com.br%2Fcogumelo-champignon-
fornello&psig=AOvVaw0OaXJooAE6V0MHp1MeM3v5&ust=1558556166316487

PROTOZOA:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv1PLZua3iAhW
AJrkGHRDkALwQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url
%3Dhttps%253A%252F%252Fpt.wikipedia.org%252Fwiki%252FParamecium%26psig%3DAOvVaw2WgpXRkCj
61ZYny6DhthgL%26ust%3D1558556521125660&psig=AOvVaw2WgpXRkCj61ZYny6DhthgL&ust=15585565211
25660

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWv8Lxuq3iAhW9JrkGHWPCDhAQ
jRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuglena&psig=AOvVaw0tSti4hgKJZi-
SYsFtQQgx&ust=1558556847046855

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxKLcu63iAhW
B9QKHX0HAjIQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3
Dhttps%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FProtozoo%26psig%3DAOvVaw0U7ZEDy8eARQZ
LPrmcssX%26ust%3D1558557003325557&psig=AOvVaw0U7ZEDy8eARQZTLPrmcssX&ust=155855700332555
7

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjevdCnva3iAhUy
H7kGHR_3CwcQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%
3Dhttps%253A%252F%252Fpt.wikipedia.org%252Fwiki%252FProtozo%2525C3%2525A1rio%26psig%3DAOv
aw2iBsC2MM_2xSkiG6gRkwdW%26ust%3D1558557405781815&psig=AOvVaw2iBsC2MM_2xSkiG6gRkwdW
&ust=1558557405781815

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjglbDpvq3iAhVeIrkGHec7CiYQjRx
BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fatlasdeparasitologia.blogspot.com%2Fp%2Fprotozoarios_19.html&psig=AOv
Vaw2rWD7JyokDx8pyZ-lgnr3g&ust=1558557865483289

PLANTAE:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_gq6Nw63iAhWgHbkGHcDsDNc
jRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlantae&psig=AOvVaw1J1iv2HoEJjb6kIMv
AzUm&ust=1558558965838972

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxn428sq3iAhU_EbkGHZ5qAaMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fandreykatanski%2F&psig=AOvVaw1AhqTZE6yV5LJ1C-if62nU&ust=1558554571411113
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxn428sq3iAhU_EbkGHZ5qAaMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fandreykatanski%2F&psig=AOvVaw1AhqTZE6yV5LJ1C-if62nU&ust=1558554571411113
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3gLOf053iAhVIHLkGHdY0BQEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbebacafe.wordpress.com%2Ftag%2Fsistematica%2F&psig=AOvVaw2Xoodmu6hY9dczHo6LEWnx&ust=1558013625127623
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ne_g1J3iAhV-JrkGHXF_BsgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftreeoflife.nmnaturalhistory.org%2Farchaea.html&psig=AOvVaw0aSRDe2FZ9Ac7p3Tf3kXHe&ust=1558014032682661
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZvpb01J3iAhXxHLkGHZPTBc8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsavannahthecell.weebly.com%2Farchaea.html&psig=AOvVaw0aSRDe2FZ9Ac7p3Tf3kXHe&ust=1558014032682661
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1Yf1053iAhVAF7kGHQ5vCkgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftreeoflife.nmnaturalhistory.org%2Farchaea.html&psig=AOvVaw2OTQh3xKWNtKsb4YI4BrT3&ust=1558013783255473
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiui5Hvt63iAhWiGrkGHe-6CY4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Falunosanalisesclinicas.wordpress.com%2Fcategory%2Fpatologia-2%2F&psig=AOvVaw15772Vd0OiPy1-OK9Ruppc&ust=1558555919393855
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj7NGsuK3iAhXBDrkGHdYCCOMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.banca43.com.br%2Fcogumelo-champignon-fornello&psig=AOvVaw0OaXJooAE6V0MHp1MeM3v5&ust=1558556166316487
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWv8Lxuq3iAhW9JrkGHWPCDhAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuglena&psig=AOvVaw0tSti4hgKJZi-SYsFtQQgx&ust=1558556847046855
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjglbDpvq3iAhVeIrkGHec7CiYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fatlasdeparasitologia.blogspot.com%2Fp%2Fprotozoarios_19.html&psig=AOvVaw2rWD7JyokDx8pyZ-lgnr3g&ust=1558557865483289
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_gq6Nw63iAhWgHbkGHcDsDNcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlantae&psig=AOvVaw1J1iv2HoEJjb6kIMvnAzUm&ust=1558558965838972


PLANTAS NÃO VASCULARES:
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommon
s%2Fthumb%2F2%2F2b%2FCalliergonella_cuspidata0.jpg%2F250px-
Calliergonella_cuspidata0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlanta_no_vascular&d
cid=4I8YmcZC8V3OCM&tbnid=c5-
gspEl8MyzxM%3A&vet=10ahUKEwjrpejdw63iAhX1HLkGHaqDAUsQMwhaKA4wDg..i&w=250&h=188&hl=pt-
BR&safe=active&bih=568&biw=1280&q=plantas%20avasculares&ved=0ahUKEwjrpejdw63iAhX1HLkGHaqDAUs
QMwhaKA4wDg&iact=mrc&uact=8

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommon
s%2Fthumb%2F2%2F24%2FLunularia_cruciata.jpg%2F250px-
Lunularia_cruciata.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMarchantiophyta&docid=YZXB
kO39NGZ4nM&tbnid=vp9EUUvwP5KPrM%3A&vet=10ahUKEwjS39OexK3iAhXXK7kGHUHUCaQQMwhPKAIwAg..
i&w=250&h=189&hl=pt-
BR&safe=active&bih=568&biw=1280&q=plantas%20avasculares&ved=0ahUKEwjS39OexK3iAhXXK7kGHUHUCa
QQMwhPKAIwAg&iact=mrc&uact=8

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommon
s%2Fthumb%2Fd%2Fd2%2FAnt%25C3%25B3ceros.jpg%2F395px-
Ant%25C3%25B3ceros.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnthocerotaceae&docid=
jZZAufRfgQn4M&tbnid=SI5PEAttFZMYYM%3A&vet=10ahUKEwiO3fLGxK3iAhXTD7kGHSXOA9QQMwhcKBAwEA.
.i&w=395&h=296&hl=pt-
BR&safe=active&bih=568&biw=1280&q=plantas%20avasculares%20ant%C3%B3ceros&ved=0ahUKEwiO3fLGxK
3iAhXTD7kGHSXOA9QQMwhcKBAwEA&iact=mrc&uact=8

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommon
s%2Fthumb%2F0%2F01%2FMusgos.JPG%2F220px-
Musgos.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FBryophyta_sensu_lato&docid=75wloC2y
VCmypM&tbnid=Er8dZJUxQuzZBM%3A&vet=10ahUKEwjwyfiFxa3iAhVJI7kGHVzgDYYQMwhYKAwwDA..i&w=22
0&h=165&hl=pt-
BR&safe=active&bih=568&biw=1280&q=plantas%20avasculares%20ant%C3%B3ceros&ved=0ahUKEwjwyfiFxa3
AhVJI7kGHVzgDYYQMwhYKAwwDA&iact=mrc&uact=8

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR34G_x63iAhWtILkGHSU6AXcQjRx6
BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Fmusgo-rochas-pedra-natural-
319559%2F&psig=AOvVaw3waH8AvUX0bszeldjj7DSH&ust=1558560190912447

PLANTAS VASCULARES:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQhrz_x63iAhWVH7kGHa82BpcQjRx
6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwelfaresmi.com%2Ftipos-de-plantas-forestales%2Faula-de-segundo-ceip-
inmaculada-del-voto-tema-6-las-
plantas.html&psig=AOvVaw11pr9DiEeIdyHR_q5Hd2Yv&ust=1558560376382223

PLANTAS SEM SEMENTES:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia66S0yK3iAhXoILkGHb4ZAfoQjRx6B
AgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F160863017918773117%2F&psig=AOvVaw3LduE
quD60v81QjCzr0WA&ust=1558560473457097

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqr_Omya3iAhVRIr
kGHWboDWIQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dh
ttps%253A%252F%252Fwww.greenme.com.br%252Fmorar%252Fhorta-e-jardim%252F5792-samambaia-como-
cuidar%26psig%3DAOvVaw2MBunhLw48b6S4G632vMco%26ust%3D1558560632398111&psig=AOvVaw2MBun
hLw48b6S4G632vMco&ust=1558560632398111

GIMNOSPERMAS:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF5PjUzK3iAhUqH7kGHdaHARUQjRx
6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F
%252Fpixabay.com%252Fpt%252Fphotos%252Fpinheiro-%2525C3%2525A1rvore-natureza-alta-
543393%252F%26psig%3DAOvVaw1Sz_wrdcJ8lxAlonGt4OPe%26ust%3D1558561436748163&psig=AOvVaw1Sz
_wrdcJ8lxAlonGt4OPe&ust=1558561436748163

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj74NnMza3iAhVPIrkGHSeWCmwQjR
x6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2F306verdinho.blogspot.com%2F2010%2F07%2Fgimnospermas.html&psig=AO
vVaw0PNPhi6K1KHXFmaSXeH8zN&ust=1558561835457587

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz9fiZz63iAhVJEbkGHaIQCPIQjRx6BA
gBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.portalbrasil.net%2Feducacao_seresvivos_plantas_gimnospermas.htm&psi
=AOvVaw2zcP7_3dzZAe7IQ4Cx4PLO&ust=1558562016000346

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkt9CDz63iAhXVCr
GHeseDbYQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp
s%253A%252F%252Fwww.todabiologia.com%252Fbotanica%252Fgimnospermas.htm%26psig%3DAOvVaw2zcP
7_3dzZAe7IQ4Cx4PLO%26ust%3D1558562016000346&psig=AOvVaw2zcP7_3dzZAe7IQ4Cx4PLO&ust=15585620
16000346

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizmfPpy63iAhUSG7kGHa2jAaUQjRx6
BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AArauc%25C3%25A1ria_ou_Pinhei
ro_do_Paran%25C3%25A1_(Araucaria_angustifolia).jpg&psig=AOvVaw1vK1MfXryVo3rpWGRp7LWU&ust=1558
560957001649

ANGIOSPERMAS:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSrvycka_iAhVWGbkG
HZCZA9gQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps
%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fpt%252Fphotos%252Flaranjas-laranjeira-%2525C3%2525A1rvore-
frutas-
676222%252F%26psig%3DAOvVaw3pPZRt1VUWkI_56gp081u6%26ust%3D1558614331206216&psig=AOvVaw3
pPZRt1VUWkI_56gp081u6&ust=1558614331206216

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR34G_x63iAhWtILkGHSU6AXcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Fmusgo-rochas-pedra-natural-319559%2F&psig=AOvVaw3waH8AvUX0bszeldjj7DSH&ust=1558560190912447
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia66S0yK3iAhXoILkGHb4ZAfoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F160863017918773117%2F&psig=AOvVaw3LduEEquD60v81QjCzr0WA&ust=1558560473457097


https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinjs65la_iAhVNI7kGHYHTCikQjRx6BAgB
EAU&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Ffotos-vetores-
gratis%2Fangiospermas&psig=AOvVaw1KNfM2AQpt7ualm-Yv1_6O&ust=1558615402961675

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjutqXvka_iAhWFA9Q
KHQXHDcEQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhtt
%253A%252F%252Fculturajilo.blogspot.com%252F2015%252F09%252Ffrutos-o-desenvolvimento-de-flores-e-
os_28.html%26psig%3DAOvVaw3pPZRt1VUWkI_56gp081u6%26ust%3D1558614331206216&psig=AOvVaw3pP
Rt1VUWkI_56gp081u6&ust=1558614331206216

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%
2Fthumb%2F8%2F82%2FDahlia_03580.JPG%2F200px-
Dahlia_03580.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlor&docid=B9UiKSrcOdI38M&tbn
d=PB1F6p93xRsimM%3A&vet=10ahUKEwj4is_8lK_iAhU7GLkGHc3DDhoQMwiFASgmMCY..i&w=200&h=150&sa
e=active&bih=569&biw=1282&q=angiospermas%20flores&ved=0ahUKEwj4is_8lK_iAhU7GLkGHc3DDhoQMwiF
ASgmMCY&iact=mrc&uact=8

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ8_34la_iAhV6H7kGHcOeB-
kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-843020550-pacote-com-200-
folhas-frescas-de-goiabeira-goiaba-_JM&psig=AOvVaw2WSGIeSJXPhJyEg5Gmvo8z&ust=1558615636806000

METAZOA:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwichKOklq_iAhX6F7kGHV8MBTIQjRx6BA
gBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.todoestudo.com.br%2Fbiologia%2Freino-
animal&psig=AOvVaw3bOHvogbhar_NNVj0v1RqY&ust=1558615732632416

PORIFERA:
https://3.bp.blogspot.com/-
ZvTv_sadWDs/WRbbumMCICI/AAAAAAAACEw/BGCEgpJT0EojOUqgxfKnjjzJb2adBucdwCLcB/s1600/Sem%2Bt%
5C3%25ADtulo.png

EUMETAZOA:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%
2Fthumb%2Fd%2Fd5%2FAnimalia_diversity.jpg%2F250px-
Animalia_diversity.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEumetazoa&docid=5GBOnjtff
WHtwM&tbnid=bT8SJXpTPvA6uM%3A&vet=10ahUKEwjPudLkl6_iAhVUK7kGHRqNAqQQMwhBKAEwAQ..i&w=
50&h=344&safe=active&bih=569&biw=1282&q=eumetazoa&ved=0ahUKEwjPudLkl6_iAhVUK7kGHRqNAqQQM
whBKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

CNIDARIA:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%
2Fthumb%2F0%2F00%2FCnidaria.png%2F290px-
Cnidaria.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCnidaria&docid=p186eZd8dbF-
6M&tbnid=zssSU2GnpBoYJM%3A&vet=10ahUKEwiVt8b1l6_iAhW0G7kGHSf2BLcQMwhSKAAwAA..i&w=290&h=
224&safe=active&bih=569&biw=1282&q=cnidaria&ved=0ahUKEwiVt8b1l6_iAhW0G7kGHSf2BLcQMwhSKAAwA
A&iact=mrc&uact=8

BILATERIA:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijkIPmmK_iAhXaIrkGHYJ3DX8QjRx6BAg
BEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFicheiro%3APerereca-de-colete_-
_Dendropsophus_haddadi.jpg&psig=AOvVaw23MrJsZHZxMNBHQ-megCWm&ust=1558616375513252

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-oPiGma_iAhVxD7kGHYW-
Cy0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFalc%25C3%25A3o&psig=AOvVaw39zkN
hQI9QyfXmzLHuKEyW&ust=1558616487010665

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitsdqxma_iAhWtILkGHSU6AXcQjRx6BA
gBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FTigre&psig=AOvVaw3Ox99vX2cUUFWQ9FG-
dWkF&ust=1558616548409127

Arquivo pessoal

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBlor2nq_iAhX3JLk
GHdZ0BgQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhtt
ps%253A%252F%252Fpt.wikipedia.org%252Fwiki%252FAedes_aegypti%26psig%3DAOvVaw2YDsPVDW8YlEnhv
o4gLVzf%26ust%3D1558618062495671&psig=AOvVaw2YDsPVDW8YlEnhvo4gLVzf&ust=1558618062495671

DEUTEROSTOMADOS:
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommon
s%2Fthumb%2F0%2F07%2FSea_cucumber_at_Pulau_Redang.jpg%2F220px-
Sea_cucumber_at_Pulau_Redang.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FLista_de_echin
odermata&docid=KfEHKKa8TAHFZM&tbnid=mFcg9GlSz3wfjM%3A&vet=10ahUKEwj84feBoK_iAhUYFLkGHac9C
cQMwhYKAcwBw..i&w=220&h=165&safe=active&bih=569&biw=1282&q=echinodermata&ved=0ahUKEwj84fe
oK_iAhUYFLkGHac9C0cQMwhYKAcwBw&iact=mrc&uact=8

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXrMbuoK_iAhUxHbkGHRlNDicQjRx
BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Figuana-lagarto-animal-brasil-
50198%2F&psig=AOvVaw0nV3xNe1Q0X8l4f485M5Ko&ust=1558618554923240

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommon
s%2Fthumb%2F7%2F72%2FPseudorasbora_parva%2528edited_version%2529.jpg%2F250px-
Pseudorasbora_parva%2528edited_version%2529.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkw.wikipedia.org%2Fwiki%
FChordata&docid=F8h7rE8rzxXtWM&tbnid=KvXOV4dZ-
LqaQM%3A&vet=10ahUKEwjl1pWzoK_iAhVCDrkGHYCmBw4QMwiBASgiMCI..i&w=250&h=155&safe=active&bi
h=569&biw=1282&q=chordata&ved=0ahUKEwjl1pWzoK_iAhVCDrkGHYCmBw4QMwiBASgiMCI&iact=mrc&uact
=8

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgm-
ixoa_iAhWEH7kGHXaOAG8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FEstrela-do-
mar&psig=AOvVaw3fiIXmKdQ7qjy_NRlNFhIB&ust=1558618679034680

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4ro3So6_iAhXkCrkGHe84DboQjRx6
BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Fplanta-subaqu%25C3%25A1tica-mar-
oceano-216671%2F&psig=AOvVaw0mD0TcEIBUWIlCd1dN49tL&ust=1558619327974320



https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihyqb2oa_iAhUpJrkGHfFrCBQQjRx6
AgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCapivara&psig=AOvVaw3dxLjrwYXzc5QHkLUaNtoq
&ust=1558618872247792

PROTOSTOMADOS:
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS6JePp6_iAhVyHb
kGHQrjAs4QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhtt
s%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FProtostomia%26psig%3DAOvVaw3y7j0p88GfNUGyHSBB
rVh%26ust%3D1558620159834438&psig=AOvVaw3y7j0p88GfNUGyHSBBvrVh&ust=1558620159834438

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFwOLopq_iAhVXG
bkGHfVrBwgQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dht
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