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01 A classe Mammalia é atualmente dividida em duas subclasses: Prototheria e Theria. Agora, a subclasse Theria é subdividida em infraclasses: 
Metatheria e Eutheria. Com relação a infraclasse Eutheria e dentro 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 plâncton. Exemplares dessa ordem: baleia; cachalote e golfinho.

Resposta: A

02. Todos os itens (I, II e III) estão corretos ao se colocar:
– A subclasse Prototheria (ornitorrinco e equidna, formam os monotremados: ovíparos, com desenvolvimento embrionário 

completamente realizado fora do útero materno).
– A subclasse Theria subdividida nas infraclasses: Metharia (ou marsupiais - vivíparos, cujos embriões desenvolvem-se parcialmente 

no útero materno, completando seu desenvolvimento numa bolsa externa localizada no ventre materno – o marsúpio. Exemplos: 
gambá e cuíca) e Eutheria (ou placentários: vivíparos, apresentando desenvolvimento completo do embrião dentro do útero materno, 
ao qual se liga por meio de uma placenta. Exemplos: baleia, peixe-boi e golfinho).

Resposta: D

03. A termorregulação do homem (animal) é feita graças, principalmente, ao hipotálamo (pertencente ao sistema nervoso); ao sistema 
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

04. Caso seja feito a relação entre massa corpórea e a atividade metabólica em O
2
 consumido em temperatura constante (por exemplo, 

em mamífero), conclui-se que são duas grandezas inversamente proporcionais, provavelmente, isso determina uma maior longevidade 
para animais de grande porte em comparação aos animais menores. Assim sendo, ao se colocar em ordem crescente de consumo de 
O

2
, tem-se, por exemplo: o elefante; o homem e em seguida o coelho.

Resposta: C

05. O peixe-boi é um mamífero, pois possuem pelo (“cabelo” – texto) ele é o único animal com essa característica.
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