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01. Caso a temperatura seja alterada para 50 °F, ou seja, 10 °C, 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

02. A picada de cobras peçonhentas, pode ser medidas de primeiros socorros:
– Procurar um profissional de saúde; 
– Ministrar um soro específico;
– Lavar bem o local com água e sabão; 
– Fazer compressa fria ou aplicar gelo a fim de reduzir a circulação; 
– Manter a vítima em repouso e, sempre que possível, encaminhar o animal junto com a vítima;
– Manter a vítima calma. Evitar esforços físicos, por exemplo, correr;
– Não fazer torniquete ou garrote no local picado, pois há possibilidade de agravamento do acidente, aumentando a concentração 

do veneno no local;
– Não fazer perfurações ou cortes no local da picada, porque poderão aumentar a chance de haver hemorragia ou infecção por 

bactérias;
– Não ingerir bebidas alcoólicas.

Resposta: A

03. 
– 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

04. Os répteis foram os vertebrados que conquistaram o meio terrestre graças a muitas adaptações como o aparecimento de ovo com 
casca, sendo capaz de evitar o dessecamento e protegendo o embrião contra pancadas e infecções. 

Resposta: B

05. A capacidade de viver independente do ambiente aquático se deveu ao surgimento de ovos com casca e âmnio e excreção na forma 
de ácido úrico, o que determinou uma maior economia de água.
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