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01. A surucucu é do gênero Lachesis e corresponde a uma das cobras mais peçonhentas da América do Sul. Com comportamento agressivo, 
a surucucu tem se encontrado com o homem em regiões de desmatamento. Quando picado por uma surucucu, o homem apresenta 
o seguinte quadro clínico:

 Queda na pressão arterial, inchaço e dor no local da picada, diminuição da frequência cardíaca (bradicardia), alteração de visão, 
sangramentos na gengiva; pele e urina, vômito, diarreia, insuficiência renal. O veneno da surucucu, de ação neurotóxica, proteolítica 
e coagulante, sendo extremamente letal. Com isso, deve-se procurar rapidamente ajuda médica no caso de um acidente e não se 
pode fazer o torniquete. O soro utilizado contra a picada desta serpente é o antilaquésico/antibotrópico laquésico.

Resposta: C

02. A questão trata da fisiologia comparada. Especificamente, a comparação entre o sistema circulatório dos vertebrados. Com isso, a 
ilustração (I) mostra a circulação no peixe que se dá no sentido:

 Coração → brânquias → tecidos do corpo → coração, sendo classificada como simples (pois passa, somente, sangue venoso pelo 
coração) e completa (ou melhor, não há mistura do sangue venoso e arterial no coração).

 Nos anfíbios, o coração é dotado de três câmaras (dois átrios e um ventrículo) e a circulação é dupla e incompleta, havendo mistura 
de sangue arterial com sangue venoso no ventrículo. Esse tipo de circulação está ilustrado em II.

 Com relação aos répteis crocodilianos, circulação dupla e incompleta, ocorrendo mistura de sangue arterial e venoso. Este tipo é 
ilustrado em III. Acrescenta-se, também, que nos crocodilianos, existe o septo completo, o qual divide o ventrículo em direito e 
esquerdo. Acrescenta-se, também, o forame de Panizza que corresponde a uma comunicação entre o arco aórtico sistêmico direito 
e esquerdo do coração dos crocodilianos, onde ocorre a mistura do sangue venoso e arterial.

 Agora, nas aves e nos mamíferos a circulação é dupla e completa, não havendo mistura de sangue arterial com sangue venoso.  
A ilustração IV representa a circulação de um mamífero. A única diferença, em termos da circulação cardíaca, da ave para o mamífero 
é que na primeira o arco aórtico é voltado para direita e nos mamíferos o arco aórtico é voltado para a esquerda.

Resposta: V – V – F – F – V

03. Sabe-se que os lagartos são animais ectotérmicos. Com o aumento da temperatura, seus corpos se aquecem e eles aumentam suas 
atividades. Neste dia, o pico de atividade ocorreu por volta das 15 horas.

Resposta: B

04. Todas as adaptações ao meio terrestre mostradas na questão, surgem nos répteis, favorecendo a evolução e aumentando as chances 
de sobrevivência.
– Presença de pele seca e relativamente impermeável graças a queratina, promovendo maior economia de água;
– Fecundação interna e independente da água, o que facilitou a conquista do meio terrestre;
– Presença de ovos com casca grossa. Novamente, representou uma adaptação ao meio terrestre, pois com o ovo com casca o réptil 

estará mais protegido contra desidratação e ataque dos predadores;
– Presença de órgãos respiratórios internos;
– Presença de âmnio e alantoide. Os répteis são os primeiros amniotas. O desenvolvimento do âmnio significou proteção contra 

choques mecânicos e desidratação. Agora, o âmnio para os répteis significou o armazenamento de excretas e favoreceu, também, 
a troca gasosa;

– Excretam ácido úrico, o qual representa a excreção nitrogenada de menor toxicidade, comparando-se com a ureia e amônia de 
outros animais. Com isso, vale acrescentar que os répteis são úricotélicos.

Resposta: E

05. A temperatura ambiental influencia a determinação da maioria dos répteis. Veja, no gráfico 1, que aumentando a temperatura 
de incubação dos ovos da tartaruga, aumenta a proporção de fêmeas. Ocorrendo o contrário, no gráfico 2, para o lagarto, o qual 
aumentando a temperatura de incubação dos ovos, reduz a proporção de fêmeas. 

Resposta: A

06. O cágado é da ordem dos quelônios e possui todas as características mencionadas nos itens, ou melhor:
I. São répteis quelônios;
II. São animais de água doce;
III. Apresentam o corpo revestido por placas ósseas dérmicas e escamas epidérmicas que formam uma carapaça dorsal e um plastrão 

ventral;
IV. Não apresentam dentes e sim lâminas córneas que são usadas para arrancar pedaços de alimentos.

Resposta: A
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07. Nas serpentes venenosas existem receptores térmicos localizados na fosseta lacrimal, os quais são capazes de detectar a radiação 
infravermelha (calor). Com isso, contribuindo para a percepção da presença de presas (aves e mamíferos), as quais são dotadas de 
“sangue quente”.

08. Trata-se de uma serpente venenosa, pois apresenta a fosseta loreal (ou lacrimal), o que lhe permite perceber as emanações de calor 
vindas de suas presas.

 Vale ressaltar as estruturas indicadas por setas:
Seta A – narina.
Seta B – fosseta lacrimal.
Seta C – órgão de Jacobson.

09 As classes de vertebrados que possuem o coração com três câmaras são os répteis e os anfíbios. Continuando a fisiologia comparada, 
tem-se:
– Nos anfíbios são encontrados os seguintes tipos de respiração: branquial e cutânea (quando girino); pulmonar, cutânea e gular  

(ou seja, através do papo). Agora, nos répteis a respiração é exclusivamente pulmonar;
– Nos anfíbios a excreção nitrogenada do girino (forma larval) é amônia e nos animais adultos é a ureia. Nos répteis a principal excreção 

nitrogenada é o ácido úrico;
– Nos anfíbios a pele é pouco queratinizada, com glândulas mucosas. Nos répteis a pele é bastante queratinizada, impermeabilizada 

e destituída de glândulas;
– Nos anfíbios a fecundação é externa e os ovos não possuem casca. Nos répteis a fecundação é interna e os ovos possuem casca.

10. 
A) Sabe-se que presença de dentes inoculadores de veneno é característica de serpentes peçonhentas. Ademais, são animais dotados 

de fosseta loreal, a qual favorece encontrar suas presas, normalmente, animais homeotermos. Acrescenta-se, também, que as 
serpentes peçonhentas possuem a cabeça triangular; escamas ásperas; pupilas verticais etc.

B) O soro contém anticorpos (ou imunoglobulinas) específicos a fim de neutralizar o veneno da serpente. O soro é produzido em 
instituições especializadas (como o Instituto Butantan), sendo introduzidas pequenas doses de veneno em cavalos; bois e cabras, 
esses animais conseguem produzir ativamente os anticorpos, os quais irão compor o soro antiofídico.


