


 Formado por organismos eucariontes, pluricelulares, 
heterotróficos e com locomoção em alguma fase da vida. 

 

 Dividido em dois grandes grupos: Invertebrados e 
Vertebrados. 

 

Reino Animalia 



 São animais que não possuem a coluna vertebral; 

 

 Possuem oito filos: 
 Poríferos 

 Cnidários 

 Platelmintos 

 Nematoides 

 Anelídeos 

 Moluscos 

 Artrópodes 

 Equinodermos 

 

Animais Invertebrados 



 São as esponjas; 

 

 Animais muito simples, com o corpo cheio de aberturas 
chamadas poros; 

 

 Não possuem órgãos e nem sistemas; 

 

 São aquáticos, sésseis e filtradores. 

Poríferos 



 São os corais, hidras, águas – vivas, etc; 

 

 Animais que apresentam uma toxina que queima, a cnida; 

 

 São animais aquáticos com espécies sésseis e outras móveis; 

 

 Possuem tentáculos utilizados na captura de alimento. 

 

 

 

Cnidários 



 São vermes de corpo achatado: tênia, esquistossomo, etc; 

 

 

 Apresentam espécies parasitas, aquáticas e ambientes úmidos; 

 

 

 São hermafroditas e com capacidade de regeneração. 

 

Platelmintos 



 São vermes com corpo delgado: lombriga, oxiúro, etc; 

 

 Muitos são parasitas outros vivem no solo; 

 

 Possuem o tubo digestório completo. 

Nematoides 



 São animais com o corpo cheio de anéis: as minhocas, 
sanguessugas, etc; 

 

 As minhocas se alimentam de detritos orgânicos e as 
sanguessugas de sangue; 

 

 São hermafroditas. 

Anelídeos 



 São animais de corpo mole, a maioria das espécies possuem 
uma concha de calcário: Polvo, lula, caracol, ostra, etc. 

 

 Apresentam espécies aquáticas e terrestres. 

 

Moluscos 



 São animais exclusivamente marinhos: estrelas-do–mar, 
bolachas- da-praia, ouriço-do-mar, etc; 

 

 Possuem um esqueleto rígido de calcário e com espinhos; 

Equinodermos 



 Animais com pés articulados: insetos, crustáceos, aracnídeos, 
etc; 

 

 Possuem um esqueleto externo (exoesqueleto) de quitina; 

Artrópodes 



 São animais que apresentam coluna vertebral. 

 

 É dividido em cinco classes: 
 

 Peixes 

 Anfíbios 

 Répteis 

 Aves  

 Mamíferos 

Animais Vertebrados 



 São animais aquáticos (doce ou salgada); 

 

 Apresentam o corpo coberto de escamas; 

 

 Se locomovem por nadadeiras; 

 

 Respiram por brânquias; 

 

 Reprodução sexuada (ovíparos, vivíparos e ovovivíparos). 

Peixes 



 Dividido em dois grupos: Osteíctes e Condrictes 

 

 Os condrictes são os peixes com esqueleto cartilaginoso. São os 
tubarões, arraias e quimeras. 

 

 Os osteíctes são os peixes com esqueleto ósseo. Demais peixes. 

 

 



 Passam uma parte da vida na água 
doce e uma parte no ambiente 
terrestre; 

 

 Os girinos (fase larval) possuem 
nadadeira e os adultos membros 
locomotores; 

 

 Os girinos respiram por brânquias e os 
adultos por pulmões e pela pele (lisa); 

 

 Reprodução sexuada ( ovíparos e 
vivíparos). 

Anfíbios 



 São animais terrestres, mas algumas espécies passam uma 
parte da vida na água (tartarugas marinhas, jacarés, etc.); 

 

 Possuem o corpo coberto de escamas, placas ou carapaças; 

 

 Respiram por pulmões; 

 

 Reprodução sexuada  

(ovíparos, vivíparos e  

ovovivíparos). 

Répteis 



 São animais terrestres, a maioria voam; 

 

 Possuem o corpo coberto por penas; 

 

 Respiram por pulmões; 

 

 Reprodução sexuada (ovíparos). 

 

 

Aves 



 A maioria são terrestres, mas algumas espécies vivem na água e 
uma pode voar; 

 

 Possuem glândulas mamárias (produzem leite para alimentar 
os filhotes); 

 

 Corpo coberto por pelos; 

 

 Respiram por pulmões; 

 

 Reprodução sexuada  

(vivíparos e ovípara).  

Mamíferos 


