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01. Os animais ancestrais que primeiro ocuparam o ambiente terrestre possuíam adaptações como a pele com revestimento impermeável, 
a fim de evitar a desidratação; o corpo coberto por escamas e placas córneas.

 Resposta: D

02. Caso a temperatura seja alterada para 50 ºF, ou seja, 10 ºC, o metabolismo da cobra reduzirá, pois a atividade metabólica depende da 
temperatura ambiental e, assim, com a diminuição da mesma haverá,também, a redução da função respiratória da cobra, diminuindo 
o consumo energético.

 Resposta: D

03. Os répteis foram os primeiros a conquistar o meio terrestre graças a algumas adaptações, como:
– Presença de casca calcária envolvendo o ovo;
– Pele impermeável; seca e sem glândula;
– Corpo revestido por escamas epidérmicas (por exemplo, nas cobras);
– Corpo revestido por placas córneas (por exemplo, no jacaré);
– Corpo coberto por placas queratinizadas unidas às placas ósseas (por exemplo, nas tartarugas).

 Resposta: D

04. – Os quelônios: ordem dos répteis que se caracterizam pela presença de uma carapaça dorsal e um plastão ventral recobertos por um 
 escudo dérmico.
– Os sáurios: são os lagartos, tetrápodos da ordem Squamata.
– Os ofídios: são as serpentes, indivíduos sem patas (ápodas) com algumas espécies peçonhentas. 
 Observação: Características de uma cobra peçonhenta: cabeça triangular; olhos pequenos com pupila com fenda; presença de uma 

fosseta loreal (termorreceptor); escamas alongadas; cauda curta e afina bruscamente; ovovivíparos ...
– Os crocodilianos: são répteis ovíparos que possuem placas dérmicas protegendo o corpo contra, principalmente, a desidratação.

 Resposta: E

05. Abaixo estão as principais adaptações das aves para o voo:
– Desenvolvimento das penas.
– Presença de ossos pneumáticos.
– Um sistema de sacos aéreos.
– Postura de ovos.
– Presença de quilha, ou seja, expansão do osso esterno, na qual se prendem os músculos que movimentam as asas.
– Ausência de bexiga urinária.

 Resposta: A

06. A epiderme queratinizada (queratina – proteína) faz com que reduza a desidratação das aves e proteja o animal contra o  frio, ajudando, 
assim, na sua homeotermia. Além disso, aves que vivem em ambiente frios, como o pinguim, possui uma grossa camada de gordura 
para proteção.

 Resposta: A

07. Na termorregulação o homem (animal) é feita graças, principalmente, ao hipotálamo (pertencente ao sistema nervoso); ao aparelho 
circulatório que permite a circulação de gás oxigênio pelo sangue arterial  até os tecidos. E, por fim, a pele que possui terminações 
termossensíveis capazes de perceber o frio ou o calor.

 Resposta: C

08. Na classe Mammalia é atualmente dividida em duas subclasses: Prototheria e Theria. Agora, a subclasse Theria é subdividida em 
infraclasses: Metatheria e Eutheria. Com relação à infraclasse Eutheria, dentre dela existem ordens, como: a Cetacea, onde os 
representantes possuem membros anteriores convertidos em nadadeiras; respiração pulmonar; forma hidrodinâmica; nadadeira caudal; 
narinas no alto da cabeça e podem ser carnívoros ou filtradores de plânton. Exemplares dessa ordem: baleia; cachalote e golfinho.

 Resposta: A
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Resolução – Biologia II

09. A) Os passarinhos conquistaram o meio terrestre de modo mais eficiente que as cobras e os lagartos, porque voam graças a algumas 
adaptações, como: ossos pneumáticos e quilha.

B) As cobras podem ingerir animais de diâmetro maior que o de seu corpo, porque podem desarticular os ossos que constituem suas 
mandíbulas.

10. O peixe-boi é um mamífero, pois possuem pelo (“cabelo”)  e é o único animal com essa característica.
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