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01. Como adaptação, as fendas branquiais (ou faringeanas) regridem nos animais cordados terrestres, estando presente somente no 
período embrionário, enquanto na maioria dos animais cordados aquáticos as fendas branquiais continuam funcionais na fase adulta.

 Resposta: D

02. Os itens (I), (II) e (IV) estão corretos, porém o (III) está errado, pois afirma que só existem cordados vertebrados, o que não é verdadeiro. 
O correto é afirmar que no Filo dos Cordados existem tanto invertebrados como vertebrados.

 Resposta: C

03. Os protocordados (urocordados e cefalocordados) correspondem ao grupo de animais invertebrado mais próximo dos vertebrados, 
pois mesmo não tendo vértebras, aparece a notocorda pelo menos no período embrionário.

 Resposta: E

04. A notocorda e as fendas branquiais são encontradas pelo menos no período embrionário, seja nos protocordados; vertebrados de 
respiração branquial (por exemplo, peixes) e no vertebrados de respiração pulmonar (por exemplo, nos répteis).

 Resposta: E

05. A questão trabalha a fisiologia comparada e, também, é um bom momento lembrar os conteúdos já estudados. Veja as características 
abaixo e o respectivo grupo:
• Peixes:

– Circulação fechada, simples completa.
– Respiração branquial.
– Anexo embrionário apenas o saco vitelino.
– Sistema Nervoso Dorsal.
– A maioria é composta de vertebrados.

• Anelídeo:
– Circulação exclusivamente fechada.
– Respiração cutânea, sangue com hemoglobina dissolvida no plasma.
– Sistema nervoso ganglionar ventral.
– São invertebrados.

 Resposta: D

06. A questão faz a morfofisiologia comparada entre os peixes Chondrichthyes e Osteichthyes. Veja a tabela abaixo com algumas 
características de cada grupo:

Chondrichthyes Osteichthyes

Possuem um fígado oleoso e são desprovidos de bexiga natatória. Possuem opérculo protegendo as brânquias.

Os seus representantes (tubarões; arraias e quimeras) possuem o 
corpo coberto de escamas placoides.

Possuem escamas cicloides; ctenoides e ganoides.

São dotados de ampolas de Lorenzini, um tipo de célula sensorial 
que detecta o potencial elétrico das células das presas.

São dotados de bexiga natatória.

 Resposta: B

07. Segundo concepção amplamente escrita, os anfíbios adultos têm respiração cutânea acentuada; respiração pulmonar e muitas vezes 
respiração gular (ou seja, através do papo), graças à grande vascularização e umidade da cavidade bucal. Por fim, em alguns casos de 
anfíbios, pode haver a manutenção da respiração branquial quando adulto, como exemplo da salamandra aquática.

 Resposta: B

08. Ao se interpretar o gráfico, percebe-se que o aumento do consumo de gás oxigênio está relacionado ao período de maiores temperaturas 
no Hemisfério Norte. Com isso, vê-se que a respiração pulmonar está superando a respiração cutânea. Em contrapartida, no período 
frio a respiração cutânea é que domina. Por fim, observa-se, também, que a respiração cutânea se mantém constante praticamente 
ao longo do ano. Conclui-se, então, que os itens (I); (II) e (III) estão corretos.

 Resposta: E
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09. O gráfico mostra um aumento substancial de precipitação no período de novembro a fevereiro. Desse modo, haverá uma intensificação 
da reprodução dos anfíbios que necessitam da água para a reprodução.

 Resposta: B

10. Algumas adaptações foram importantes para os anfíbios conseguirem sobreviver melhor em ambiente terrestre, como exemplo, o 
surgimento de patas (para uma melhor locomoção em meio terrestre) e a presença de uma língua musculosa; rápida, pegajosa e 
protrátil, pois possibilitou uma maior captura de suas presas.

 Resposta: B
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