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01. Ao se observar o peixe condricte pode se encontrar algumas adaptações interessantes. Na verdade, nesse grupo de peixes houve o 
surgimento da mandíbula. O grupo inferior evolutivamente, os peixes ciclóstomos (ou ágnatos) são desprovidos de mandíbula, tem-se 
como exemplares as lampreias. Agora, ao se estudar o tubo digestório dos peixes condrictes é possível se verificar algumas adaptações 
como a presença de uma válvula espiral, a qual permite um aumento na capacidade de absorção dos alimentos e a glândula retal, 
importante removedor do excesso de sais do sangue.

Resposta: A

02. A bexiga natatória é uma estrutura  importante no equilíbrio hidrostático exclusiva dos peixes osteictes , pois contribui para os referidos 
peixes irem a uma maior ou menor  profundidade.

Resposta: E

03. Para a resolução da questão é necessária a leitura correta da tabela e é possível verificar uma maior variação de peso quando o peixe 
pacu está entre o terceiro e quarto ano de vida, onde a variação é de 1,3 (3,9 – 2,6 = 1,3), ou melhor, atingindo 3,9 Kg, como é 
permitida a pesca na máxima variação de peso, então, os mesmos serão pescados a partir de 4 Kg.

Resposta: A

04. Para resolução da questão é necessária a diferenciação entre peixes ósseos e cartilaginosos como observado abaixo:
Peixe Ósseo:
– Escamas ctenoides;
– Possui ânus;
– Boca anterior (frontal)
– Dotado de bexiga natatória;
– Esqueleto Ósseo;
– Presença de opérculo.

Peixe Cartilaginoso:
– Escamas placoides;
– Possui cloaca;
– Boca Ventral;
– Ausência de bexiga natatória;
– Esqueleto Cartilaginoso;
– Presença de válvula espiral;
– Ausência de opérculo. 

 São características comuns aos peixes cartilaginosos e aos ósseos: circulação simples e fechada; presença de nadadeiras dorsais, 
peitorais, pélvicas e caudais; presença de mandíbula.

Resposta: E

05. É certo afirmar que a penalidade confunde e esquece que os peixes exigem alto teor de gás oxigênio na água e somente conseguem 
sobreviver a partir de águas não aquecidas e limpas. No entanto, sabe-se que alguns peixes, como o cascudo, conseguem sobreviver 
em ambiente com baixo teor de gás oxigênio e em águas poluídas e aquecidas pela intensa decomposição.

Resposta: D
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