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Exercícios sobre Tipos de ovos e segmentações 

Exercícios 

 

1. Imagine que você é um cientista! Ao chegar a um laboratório de embriologia, verificou que havia um 

material a ser identificado no microscópio. O material tratava-se de um zigoto (ou ovo) e, com o 

passar dos dias, você foi observando as seguintes características: 

• Pouco vitelo distribuído uniformemente nos polos vegetativo e animal; 

• Clivagens do tipo holoblásticas iguais. 

De acordo com tais características, conclui-se que o ovo pode ser classificado como: 

a) Centrolécito. 

b) Telolécito 

c) Mesolécito 

d) Megalécito 

e) Oligolécito. 

 

 

2. Considere três animais com as seguintes características relativas ao desenvolvimento: 

I. Apresenta ovo rico em vitelo (telolécito), com segmentação parcial; não tem estágio larval. 

II. Apresenta ovo pobre em vitelo (oligolécito), com segmentação total; não tem estágio larval. 

III. Apresenta ovo com quantidade razoável de vitelo (mediolécito), com segmentação total; tem 

estágio larval. 

Os animais I, II e III podem ser, respectivamente: 

a) galinha, camundongo e sapo. 

b) rã, tartaruga e tamanduá. 

c) tatu, sapo e largatixa. 

d) avestruz, rã e tatu. 

e) capivara, jacaré e salamandra. 

 

 

3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir. Nos animais, a 

clivagem varia conforme a quantidade de vitelo. Em .................... a clivagem é total, pois eles 

apresentam ovos ...................... . Por outro lado, em ........................ a clivagem é parcial, pois seus 

ovos são ........................ . 

a) répteis - heterolécitos - equinodermos – centrolécitos 

b) mamíferos - telolécitos - peixes – oligolécitos 

c) répteis - oligolécitos - equinodermos – telolécitos 

d) mamíferos - oligolécitos - peixes – telolécitos 

e) equinodermos - telolécitos - mamíferos – oligolécitos 
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4. Qual a diferença, no desenvolvimento embrionário, entre animais com ovos oligolécitos e animais 

com ovos telolécitos? 

a) Número de folhetos embrionários formados. 

b) Presença ou ausência de celoma. 

c) Presença ou ausência de notocorda. 

d) Tipo de segmentação do ovo. 

e) Modo de formação do tubo neural. 

 

 

5. O esquema abaixo ilustra o processo de segmentação e clivagem em: 

 

a) mamíferos. 

b) anfíbios. 

c) anfioxo. 

d) aves. 

e) repteis. 
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Gabarito 

 

1. E 

O ovo que possui pouco vitelo e este encontra-se uniformemente distribuído pelo citoplasma é do tipo 

oligolécito. 

 

2. A 

Galinha (telolécito), rã (heterolécito), tatu (telolécito), capivara (oligolécito), camundongo (oligolécito), 

sapo (heterolécito). 

 

3. D 

Clivagem total= holoblástica (mamífero, equinodermo ou anfíbio); ovos oligolécitos possuem 

segmentação holoblástica; clivagem parcial ocorre em peixes; peixes possuem ovos telolécitos. 

 

4. D 

A segmentação do ovo está intimamente relacionada com a quantidade e distribuição do vitelo. Em ovos 

oligolécitos, a segmentação é holoblástica igual. Já em ovos telolécitos, a segmentação é meroblástica 

discoidal. 

 

5. B 

A segmentação representada na imagem é a holoblástica desigual, típica de ovos heterolécitos. O grupo 

de animais que apresenta este tipo de ovo é o dos anfíbios. 

 


