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CEM 03 DE CEILÂNDIA
BIOLOGIA – PROF. LOURENÇO
RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS Pág. 24/25 – Cap. 01
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3) Clone: indivíduo geneticamente igual a outro; mutação: alteração no material genético; seleção natural:
fator evolutivo que determina preservação de características em uma população, de acordo com o
ambiente.
A) Cucurbita.
B) Não, pois pepo é o epíteto específico. A espécie é binomial: Cucurbita pepo. (nota: os nomes
científicos, que estão em itálico, devem ser sublinhados, na forma manuscrita)

4) Os vírus não estão incluídos nessa classificação.
5) A) Sim, pois são categorias mais abrangentes que família. B) Não, pois a igualdade no epíteto específico
nada autoriza a esse respeito. No segundo caso, as duas espécies pertencem ao mesmo gênero e, assim,
possuem proximidade de parentesco.
6) Bactéria é procarionte; protozoário é eucarionte.
7) Nutrição e incorporação de alimento. Plantas: autótrofas; animais: heterótrofos por ingestão; fungos:
heterótrofos por absorção.
A) Representam os três domínios: Archaea, Bacteria e Eukarya. B) Os grupos das eubactérias e das arqueas
correspondem, no sistema de cinco reinos, ao reino Monera. No grupo dos eucariontes é possível
distinguir mais três reinos: fungos, vegetais e animais. O reino Protista está em “vários grupos”. (nota: os
nomes científicos, que estão em itálico, devem ser sublinhados, na forma manuscrita)

8) D.
9) Todos os reinos de seres vivos agrupam organismos com metabolismo baseado no carbono. A energia é
obtida nas reações de quebra de macromoléculas orgânicas, que possuem cadeias de carbono associadas a
outros elementos.
10) C.
RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
VÍRUS – Pág. 39 – Cap. 02
1) Os vírus são desprovidos de células.
2) Como os vírus são muito menores que uma bactéria, muitos deles atravessam os minúsculos poros da
porcelana.

2
3) A) febre amarela, dengue. B) AIDS, hepatites B e C. C) Poliomielite, caxumba, sarampo.
4) Para doenças transmitidas por insetos, a profilaxia consiste no combate aos vetores e na eliminação de
criadouros, evitando o acúmulo de água em recipiente e mantendo caixas-d’água tampadas. A presença de
pessoas resfriadas ou gripadas em ambientes mal ventilados facilita o contágio, pois gotículas eliminadas por
tosse e espirro, contendo os vírus, ficam mais tempo no ar.
5) A) O HIV pode permanecer em vida latente, por muitos anos. Ao se manifestar, passa a se reproduzir, e os
linfócitos infectados são destruídos. B) Os linfócitos fazem parte do sistema imunitário (de defesa). C)
pesquisar na internet.
6) B.
7) B.
RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
REINO MONERA – Pág. 52 – Cap. 03
1) A maioria das arqueas é encontrada em ambientes de condições extremas.
2) Os estreptococos são colônias em forma de fileiras (fios encurvados) e os estafilococos são colônias em
forma de cacho de uva.
3) A) Não, pois esse medicamento tem afinidade por células de bactérias. Antibióticos não combatem doenças
causadas por vírus. Geralmente, os antibióticos provocam a morte de bactérias por alterar o seu
metabolismo. A Doxiciclina, por exemplo, impede a síntese de proteínas da bactéria. Os vírus não são
constituídos por células. B) Bactérias gram-positivas são aquelas que, devido ao arranjo de sua parede
celular, retêm um corante de cor violeta; bactérias gram-negativas possuem parede celular mais delgada e
não fixam o corante.
4) Bactérias que vivem no intestino de ruminantes, bactérias da microbiota intestinal humana e bacteriorrizas.
5) No leite, existem bactérias, que causam a fermentação dos açúcares.
6) A) Meningite, disenteria, cárie dentária. B) Cólera e disenteria. C) Sífilis e gonorreia.
7) A) Também chamada de cissiparidade, consiste na divisão de uma bactéria em duas idênticas à original.
B) Ao final de 1 hora (3 intervalos de 20 minutos) serão encontradas 8 bactérias.
C) nº
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D) Ocorreu transformação: incorporação de DNA contendo gene que confere resistência ao antibiótico.
8) A) Resposta pessoal. O texto menciona que a doença tinha maior incidência nas classes populares e entre
artistas. B) A doença é causada pelo bacilo de Koch, e não é causada pelas condições sociais do indivíduo. C)
As campanhas de prevenção à tuberculose esclarecem a população, incentivam os doentes a seguir o
tratamento até o fim e ajudam a reduzir o preconceito que pode surgir da falta de informação a respeito da
doença, que tem tratamento e cura.
9) I - transdução; II - conjugação; III - transformação.
10) E.
11) C.
12) D.
RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
REINO PROTISTA – Pág. 69 – Cap. 04
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01) Em protozoários de água doce, que é hipotônica em relação ao citoplasma. A água entra por osmose e o vacúolo
contrátil elimina o excesso de água da célula.
02) Dinoflagelados, que podem ser fotossintetizantes, e alguns representantes são heterótrofos.
03) O paramécio perderia sua capacidade de reprodução, que é função relacionada ao micronúcleo.
04) A) As cianobactérias são procariontes, e os protistas são eucariontes. B) O termo não tem valor taxonômico, pois
corresponde a diversos filos distintos. C) A poluição dos mares pode afetar o plâncton, o que afeta o equilíbrio
das teias alimentares.
05) Eliminar focos de água parada evita a proliferação de larvas do vetor, o mosquito anófele, que se desenvolvem na
água. Outros insetos vetores que têm fase larval aquática também são combatidos dessa maneira. É o caso do
mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana (Aedes aegypti).
06) Não. O agente etiológico (causador) da doença de Chagas é o protozoário Trypanosoma cruzi.
07) Veja na tabela a seguir as principais doenças causadas por protozoários, no Brasil.
Doença Agente etiológico Transmissão Medidas profi láticas
DOENÇA

AGENTE
ETIOLÓGICO

TRANSMISSÃO

MEDIDAS PROFILÁTICAS

Amebíase ou
disenteria
amebiana

Entamoeba
hystolitica

Alimentos ou água
contaminados com cistos
(eliminados nas fezes
humanas)

Consumo de água fi ltrada
ou fervida, cuidados com
alimentos, medidas de higiene e
saneamento

Doença de Chagas

Trypanossoma
cruzi

Vetor: Triatoma infestans
(barbeiro); Outras formas:
transfusão de
sangue contaminado,
ingestão
de alimentos contaminados

Combate ao vetor (barbeiro),
utilização de bancos de sangue
seguros

Giardíase

Giardia lamblia

Alimentos ou água
contaminados com cistos
(eliminados nas fezes
humanas)

Consumo de água fi ltrada
ou fervida, cuidados com
alimentos, medidas de higiene e
saneamento

Tricomoníase

Trychomonas
vaginalis

Relações sexuais (DST);
uso de
tolhas ou peças de
vestuário
contaminados

Não manter relações sexuais
com o doente, não compartilhar
toalhas ou roupas íntimas

Malária

Plasmodium sp

Vetor: fêmea de
Anopheles;
transfusão de sangue

Combate ao vetor (anófele),
utilização de bancos de sangue
seguros

(nota: os nomes científicos, que estão em itálico, devem ser sublinhados, na forma manuscrita)

08) Ao representar o ciclo de vida de Trypanosoma cruzi, o aluno deve pesquisar a respeito da reprodução desse
protozoário, que ocorre em dois hospedeiros distintos: no inseto barbeiro e no ser humano.
09) A) Os intervalos entre acessos febris variam de acordo com a espécie de plasmódio. B) Os acessos febris
estão relacionados com o rompimento de hemácias infectadas. C) Zona tropical, que é a área de
ocorrência do mosquito anófele. (nota: os nomes científicos, que estão em itálico, devem ser sublinhados, na forma
manuscrita)

10) A) Apresentam cílios: Paramecium e células do tecido epitelial. Apresentam flagelo: Euglena, Trypanosoma e
espermatozoide. B) Nas células epiteliais, o movimento dos cílios provoca o deslocamento do meio (por
exemplo: no epitélio da traqueia, os cílios promovem o deslocamento do muco). No paramécio, os
movimentos dos cílios resultam o deslocamento da célula. A locomoção também é resultado da ação dos
flagelos no caso das euglenas, dos tripanossomos e dos espermatozoides. C) Emissão de pseudópodes.
(nota: os nomes científicos, que estão em itálico, devem ser sublinhados, na forma manuscrita)

11) A) Febre amarela, leishmaniose, malária e dengue. B) A febre amarela e a dengue são causadas por vírus. As
outras doenças citadas são causadas por protozoários.
12) A.
13) E.
14) A) O plasmódio. B) Com a dosagem letal de radiação, a morte das células impede a proliferação dos parasitas. As
células mortas do agente causador acabam atuando como antígeno, promovendo a ativação do sistema
imunológico.
15) E.
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RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
REINO FUNGI – Pág. 80 – Cap. 05

01)

02) A) Pela fermentação, realizada pelas leveduras (fermento biológico), libera-se gás carbônico, que torna a massa
menos densa do que a água. B) Leveduras, que pertencem ao grupo dos ascomicetos. C) Formação de asco,
onde são produzidos os ascósporos.
03) Os fungos são heterótrofos e, portanto, não poderiam ser produtores em uma teia alimentar. Fungos participam
da decomposição, fenômeno fundamental para o equilíbrio de um ecossistema. Pela decomposição, ocorre
reciclagem de substâncias presentes na matéria orgânica, e essas substâncias são utilizadas pelos produtores.
04) Os ascomicetos formam ascocarpos e os basidiomicetos formam basidiocarpos.
05) A) Micorrizas são associações mutualísticas entre raízes de plantas e fungos. B) Sim, pois, com as micorrizas, as
três árvores apresentaram aumento em relação ao crescimento em altura. C) Aproximadamente 66% maior. D)
O calor do fogo mata microrganismos do solo, inclusive os fungos que podem formar micorrizas.
06) A) Os fungos possuem parede celular, ausente nas células animais. A parede celular é composta de quitina, e não
de celulose como nas células vegetais. Os fungos não possuem cloroplastos ou vacúolo de suco celular em suas
células. B) Obtenção de determinados antibióticos; produção de queijo.
07) A.
RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
GRANDES GRUPOS DE PLANTAS – Pág. 100/102 – Cap. 06
01) A) Na cápsula do esporófito. B) O esporófito. C) Esporos, gametófito e gametas.
02) A) As plantas possuem tecidos verdadeiros. B) A elódea é vascular, produz flores, sementes e frutos. A
salvínia é avascular, libera esporos e não produz sementes ou frutos. C) A diferenciação entre dicotiledôneas
e monocotiledôneas pode ser feita em uma análise visual da morfologia, se for possível verificar o aspecto
das raízes, das folhas, das flores e/ou dos frutos. Nas monocotiledôneas, as raízes são fasciculadas e as
folhas apresentam nervuras paralelas. Já nas dicotiledôneas, as raízes são ramificadas e as folhas têm
nervuras ramificadas. No entanto, a elódea é uma planta aquática muito especializada. Suas folhas são
translúcidas, com poucas camadas de células e apenas uma nervura central em cada folha é evidente. Por
seu hábito aquático, possui raízes pequenas e finas, que não têm o aspecto típico do sistema radicular
ramificado. Caso se observe a flor trímera desta planta, é possível concluir que se trata de uma
monocotiledônea.
03) A) Não. As gimnospermas são espermatófitas, mas não produzem fruto. B) Sim. Correspondem às
angiospermas e gimnospermas.
04) As partes geralmente consumidas do tomate e do pepino correspondem aos frutos; a parte consumida da
alface é a folha. Os pinhões são sementes de araucária.
05) A) Neste caso, a planta deve possuir flores bissexuadas e, portanto, deve ser monoica. B) Na fecundação
cruzada, o gameta contido no pólen produzido por uma planta fecunda a oosfera presente na flor de outro
indivíduo (da mesma espécie). Assim, o zigoto formado possuirá material genético proveniente de dois
indivíduos, resultando em maior variabilidade genética.
06) Dispersão das sementes, reduzindo a competição intraespecífica e aumentando a área colonizada pela
planta.
07) A) A semente (que se origina do óvulo). B) O pericarpo (que se origina do ovário).
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08) A) 1 = vasos condutores de seiva; 2 = formação de sementes; 3 = frutos.
B) B) A = Criptógamas (briófitas e pteridófitas, que não possuem estruturas reprodutivas evidentes).
B = Fanerógamas (gimnospermas e angiospermas, que possuem estruturas reprodutivas evidentes).
09) A) Os beija-flores atuam como polinizadores e favorecem a fecundação cruzada.
B) As espécies de beija-flores que visitam as flores de A, também visitam as flores de B e, portanto, existe
essa possibilidade.
C) A = Chlorostilbon aureoventris. B = Leucochloris albicollis. Os beija- -flores de cada espécie são,
provavelmente, os principais polinizadores de cada planta. (nota: os nomes científicos, que estão em
itálico, devem ser sublinhados, na forma manuscrita)
D) A e B são angiospermas, pois apresentam flores.
E) Forma-se o tubo polínico, que penetra o estilete em direção ao ovário da flor. No interior do tubo polínico,
formam-se dois núcleos espermáticos, que correspondem aos gametas masculinos. Quando o tubo
polínico atinge o óvulo, um núcleo espermático une-se à oosfera, originando o zigoto (2n), e o outro
funde-se com os núcleos polares do óvulo, originando um núcleo triploide. O zigoto dá origem ao embrião
e o núcleo triploide dá origem ao endosperma. Do óvulo se desenvolve a semente. As paredes do ovário
desenvolvem-se, formando o pericarpo. Assim surge o fruto, composto por pericarpo e semente.
10) Você pode fazer esta questão individualmente. Pesquise sobre algum projeto de enfoques social e
ambiental do DF e, na sequência, faça um resumo dele aqui.
11) A) Musgos não possuem raízes ou vasos condutores de seiva. Assim, como a água e os gases, os poluentes
podem ser absorvidos por difusão pelas briófitas.
B) Dois exemplos: (1) plantas consomem gás carbônico no processo de fotossíntese e, por isso, o
reflorestamento está entre as medidas de compensação da emissão de gás carbônico na atmosfera; (2)
plantio de leguminosas, que apresentam nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio (bacteriorrizas),
restabelecendo ou aumentando os níveis de compostos nitrogenados no solo.
12) A) O órgão que dá origem ao pinhão e à castanha-do-pará é o mesmo: o óvulo desenvolvido, após a
fecundação. B) No pinhão, semente de uma gimnosperma, a fecundação é simples e o endosperma é
haploide, derivado do tecido de reserva presente no óvulo. Na castanha-do-pará, semente de uma
angiosperma, ocorre dupla fecundação e o endosperma é triploide, resultado da fecundação de um núcleo
espermático com os núcleos polares do óvulo.
13) A) A pessoa perceberia a presença de sementes. Na banana partenocárpica, há óvulos não fecundados. B)
As bananeiras geradas por fecundação cruzada. Elas possuem maior variabilidade genética, com maiores
chances de sobrevivência a condições diferentes.
14) A) A = briófitas; B = gimnospermas; C = angiospermas; D = pteridófitas. B) A, D, B e C. C) As briófitas (A)
necessitam de maior umidade no ambiente, pois possuem gametas masculinos flagelados e ausência de
vasos condutores de seiva.
15) E.

Em breve, cap. 07 e 08.
RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
PORÍFEROS E CNIDÁRIOS – Pág. 157/158 – Cap. 09
01) A medusa (1) e o pólipo (2) possuem simetria radial. A planária(3) e o ser humano (4) possuem simetria
bilateral.
02) Os poríferos são filtradores, que capturam partículas suspensas na água, usando os coanócitos. Os cnidários
são predadores e se alimentam de plâncton ou pequenos peixes.
03) A) Espículas são estruturas de sustentação, secretadas pelos poríferos. B) As esponjas naturais para banho
possuem endoesqueleto de espongina (proteína).
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04) Os coanócitos, células dos poríferos, possuem um colarinho situado ao redor do flagelo. Estão envolvidos
com a captura do alimento. Os cnidócitos possuem filamento que injeta líquido urticante, para defesa e
captura de presas. Ocorrem nos cnidários.
05) A)
B) Para analisar as características de organismos procariontes,
que pertencem ao reino Monera, são necessários equipamentos
e procedimentos especiais (microscópios, colorações, análise
molecular etc.). Os principais critérios usados na classificação
são a partir da composição química das paredes celulares e do
sequenciamento do DNA. No entanto, como ocorre
transformação e conjugação entre bactérias, a variabilidade
genética é muito grande e torna-se difícil aplicar os mesmos
parâmetros de definição de espécies usados em organismos
como plantas e animais. C) RESPOSTA PESSOAL.
06) A) Diversidade do Reino Animal. B) A diversidade dos invertebrados é maior que a de vertebrados.
07) A) Elas possuem células eucarióticas, são heterótrofas, multicelulares. Também apresentam blástula em seu
desenvolvimento embrionário. B) A água circula pelo corpo dos poríferos. Substâncias nela dissolvidas
podem ser absorvidas pelas esponjas. C) RESPOSTA PESSOAL.
08) A) Ribossomos, onde ocorre a síntese proteica. B) Na cavidade gastrovascular ocorre a digestão. Os
nutrientes são enviados às células.
09) A) Reprodução assexuada por brotamento. Por reprodução sexuada, com formação de larvas. B) O
cnidócito, célula que produz toxina.
10) A) Não. A nova classe estaria dentro do filo dos cnidários. B) Sendo medusas, devem fazer parte do filo
Cnidaria.
------xxx------

RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
PLATELMINTOS E NEMATELMINTOS – Pág. 175/176 – Cap. 10
01) Os platelmintos são achatados. Os nematelmintos são cilíndricos.
ovos
02) Monoxeno: lombriga; heteroxeno: esquistossomo e tênia.
03) A)
tênia adulta possui
escólex
onde se
formam os
proglótides onde está o
sistema reprodutor

04)

05)
07)
08)

B) A teníase é causada pela presença de tênias adultas no intestino; a cisticercose é causada pela instalação
de cisticercos no organismo.
Tanto a lombriga, quanto o ancilóstomo apresentam larvas que migram pelo corpo do hospedeiro, o ser
humano. Também as duas espécies eliminam ovos nas fezes humanas. Uma diferença entre as duas espécies
está na forma de infestação. Os ovos de lombriga são ingeridos com água ou alimentos contaminados. Os
ovos de ancilóstomos eclodem no solo, eliminando larvas que penetram a pele humana.
As filarias adultas se alojam em vasos linfáticos, prejudicando a drenagem de líquidos. Causam inchaço.
A) multicelularidade; células eucarióticas sem parede celular; nutrição heterotrófica; blástula. B) 1=tecidos
verdadeiros; 2=simetria bilateral; 3=pseudoceloma, sistema digestório completo.
4=coanócitos; 5=cavidade gastrovascular, cnidócitos; 6=ausência de celoma.
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09) A) O gráfico no formato de pizza é bem adequado:

infestação
Renda baixa
Renda média
Renda alta

B) Nas populações de menor nível socioeconômico, que tem também piores condições de higiene, a incidência
de verminoses é maior.
10) E.
11) B.
------xxx-----RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
MOLUSCOS E ANELÍDEOS – Pág. 189/190 – Cap. 11
01) Nos bivalves, a rádula está ausente e não há uma cabeça distinta, mas eles possuem pé, manto e concha
externa com duas valvas. Os cefalópodes possuem cabeça, rádula, manto e pé modificado em tentáculos. Há
concha externa em Nautilus, concha interna reduzida em lulas e ausente em polvos.
02) Dobra da epiderme (pele), que reveste o corpo dos moluscos. Ele secreta a concha e funciona como
superfície de trocas gasosas.
03) A ostra, um molusco bivalve, é um animal filtrador. A lesma, um gastrópode terrestre, possui boca com
rádula e raspa o alimento da superfície de pedras, por exemplo.
04) Moluscos e anelídeos possuem sistema nervoso glanglionar. Quanto à circulação, os anelídeos possuem
sistema fechado; os moluscos, com exceção dos cefalópodes, possuem sistema aberto (lacunar).
05) A) o alimento entra pela boca, recebe ação de enzimas na moela, vai para intestino. Aquilo que não foi
absorvido é eliminado pelo ânus. B) O húmus é um tipo de adubo constituído pelos resíduos eliminados
pela minhoca. C) As minhocas promovem a aeração do solo, ao abrir galerias subterrâneas.
06) A) Secreta o casulo. B) As minhocas são hermafroditas e fazem fecundação cruzada. C) É onde ocorre a
fecundação e desenvolvimento dos ovos.
07) Poliquetos errantes: predadores; Poliquetos sedentários: coletores de partículas em suspensão. Hirudíneos
ectoparasitas (sanguessugas): retiram sangue de animais, através da pele.
08) PESQUISAR.
09) A) “Anelídeo” é o nome do filo, “oligoqueta” é a classe; e “lumbricídeo” é um grupo dentre da classe. B) Os
poliquetas (Nereis), que possuem muitas cerdas; e os hirudíneos (sanguessugas), que não possuem cerdas.
10) A=platelmintos; B=nematelmintos; C=anelídeos.
11) E.
12) A) Anelídeos. B) Parapódios e muitas cerdas. C) Oligoquetas e hirudíneos.
13) A) Há risco de extinção de espécies nativas, caso a espécie invasora apresente vantagens competitivas em
relação às nativas, sejam predadores ou parasitas. B) Características exclusivas dos bivalves: concha com
duas valvas, pé modificado, ausência de rádula, cabeça rudimentar. Características dos moluscos: corpo
mole, organizado em cabeça, pé e massa visceral, manto. C) Ostras e mexilhões são animais filtradores. Se a
água contiver o vibrião colérico, ele ficará retido no corpo do molusco.
14) A) Filo dos anelídeos: corpo segmentado em anéis, sistema circulatório fechado, metanefrídios. B) Ao
construírem galerias subterrâneas, facilitam a aeração do solo, produzem húmus, que aumenta a fertilidade
do solo.
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15) A produção de pérolas é um mecanismo de defesa de algumas espécies de ostras, quando elas têm o corpo
invadido por algum elemento estranho.
16) A) As minhocas promovem a aeração e fertilidade do solo. B) A região anterior da minhoca é semelhante à
região posterior. As minhocas são hermafroditas (não existem macho e fêmea).
------xxx------

RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
ARTRÓPODES – Pág. 209/210 – Cap. 12
01) Insetos: pulga, libélula, barata, traça-dos-livros; crustáceos: craca, tatuzinho-de-jardim, camarão; aracnídeos:
escorpião, aranha; miriápodes: piolho-de-cobra, lacraia.
02)
Grupo
Insetos
aracnídeos
crustáceos

Patas
3 pares
4 pares
10 ou +

Antenas
1 par
--------2 pares

Corpo
Cabeça, tórax e abdome
Cefalotórax e abdome
Cefalotórax e abdome
geralmente

Asas
1 ou 2 pares geralmente
-----------------

03) A) Insetos com metamorfose completa ocupam, no
03) A) Insetos com metamorfose completa ocupam, no decorrer da vida, mais de um nicho ecológico, o que
aumenta sua chance de sobreviver. B) O exoesqueleto de quitina, que oferece proteção mecânica e contra
ressecamento. A presença de asas em muitos grupos também foi importante na diversificação.
04) A) Filo dos artrópodes, classe dos aracnídeos, pois apresentam quatro pares de patas articuladas e não
possuem antenas ou asas. B) Quelíceras, envolvidas na manipulação das presas.
05) Um par de antenas, corpo dividido em cabeça e tronco. Os quilópodes possuem um par de pernas por
segmento; os diplópodes possuem dois pares de pernas por segmento.
06) A) São da classe dos crustáceos: dois pares de antenas, cinco ou mais pares de pernas, crosta de material
calcário sobre o exoesqueleto. B) Copépodes, larvas de crustáceos maiores, krill etc.
07) A=crescimento de uma lagosta (sofre mudas, antes de cada etapa de crescimento); B=crescimento de um
peixe ósseo (o endoesqueleto cresce junto com o restante do corpo).
08) A) Não. Os quelicerados correspondem aos aracnídeos e aos merostomados. B) 1=quelíceras; 2=pedipalpos;
3=dois pares de antenas. C) insetos, quilópodes e diplópodes.
D)

exoesqueleto de quitina

09) A) A lombriga pertence ao filo dos nematelmintos; a ameba pertence ao reino dos protistas; o piolho
pertence ao filo dos artrópodes. B) Sim. O piolho é um ectoparasita que se alimenta de sangue do
hospedeiro.
10) E.
11) A) É possível relacionar o estágio observado (ovo, larva, pupa) e o tempo decorrido de decomposição do
corpo onde o inseto se abriga. Também é importante saber que diferentes espécies instalam-se sobre um
cadáver em momentos diferentes do processo de decomposição. B) Seria possível se fossem encontrados no
cadáver insetos típicos de outra região do país.
------xxx-----RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
EQUINODERMOS/CORDADOS – Pág. 221/222 – Cap. 13
01) A simetria radial primária é observada desde o embrião, mantendo-se nos estágios larvais e no adulto. A
simetria radial secundária surge na fase adulta, tendo a larva simetria bilateral.
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02) A) 1=placa madrepórica, 2=canal circular, 3=canal radial, 4=ampola do pé ambulacrário, 5=canal pétreo. B) A
água entra pelos poros da placa madrepórica, passa para o canal pétreo, deste para o canal circular, penetra
os canais radiais, entra nos canais laterais e chega às ampolas. Quando as ampolas se contraem, a água
passa para os pés ambulacrários.
03) A) Endoesqueleto calcário, espinhos na epiderme e sistema ambulacrário. B) É uma estrutura utilizada pelos
ouriços-do-mar para arrancar pedaços de alimento.
04) Eles são deuterostômios, em que o ânus se origina antes da boca. Os outros animais triblásticos são
protostômios.
05) A) As fendas faríngeas estão envolvidas na obtenção de alimento, filtrado a partir da água que circula no
corpo da ascídia, graças aos cílios dessas fendas. B) O corpo dos urocordados é revestido por uma túnica de
tunicina.
06) A) Desenvolvimento indireto. B) Tubo nervoso dorsal e notocorda. C) A notocorda persiste no adulto,
constituindo uma estrutura flexível dorsal, paralela ao cordão nervoso.
07)
Todos
São deuterostômios; possuem notocorda e sistema
Filo dos cordados
digestório completo
Apenas o
Subfilo dos vertebrados

Possui
Crânio, coluna vertebral e sistema circulatório fechado
Excreção
o

08)

09)
10)

11)
12)

coração
madrep
rins
órica
mad
A) Subfilos: urocordados, cefalocordados e craniados (vertebrados). B) Os hemicordados não são cordados.
rep
C) Todos os vertebrados possuem crânio. A classe óric
dos ciclostomados possui representantes com crânio,
porém sem vértebras. D) O termo peixe não corresponde
a a uma categoria taxonômica. Trata-se de um nome
que corresponde ao coletivo das classes dos ciclostomados, dos condrictes e dos osteíctes.
A) RESPOSTA PESSOAL. B) RESPOSTA PESSOAL.
A) Os pés ambulacrais (ou ambulacrários) são estruturas típicas do ﬁlo dos equinodermos. As classes desse
ﬁlo são: asteroides (estrelas-do-mar), crinoides (lírios-do-mar), equinoides (ouriços-do-mar e bolachas-dapraia), holoturoides (pepinos-do-mar) e oﬁuroides (serpentes-do-mar). B) Os equinodermos têm sexos
separados e, na reprodução sexuada, a fecundação é externa. O desenvolvimento é indireto, com formação
de larva planctônica, que apresenta simetria bilateral e sofre metamorfose, originando um adulto com
simetria radial.
Filo dos cordados. Notocorda durante a fase embrionária (nos cefalocordados, persiste até adulto), fendas
branquiais e sistema nervoso dorsal.
A=deuterostomia; B=protostomia; C=notocorda, fendas branquiais, sistema nervoso dorsal; D=apêndices
articulados, exoesqueleto de quitina.
------xxx------

RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
PEIXES e ANFÍBIOS – Pág. 242/244 – Cap. 14
01) Característica gerais dos cordados: notocorda, fendas branquiais e tubo nervoso dorsal.
02) O exoesqueleto de artrópodes limita o crescimento e deixa o corpo mais vulnerável, no momento da muda.
Nos vertebral, o padrão de crescimento é contínuo.
03) As lampreias possuem sexos separados, desenvolvimento indireto e vértebras rudimentares. As feiticeiras
são hermafroditas, com desenvolvimento direto e ausência de vértebras.
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04) A) os osteíctes geralmente possuem opérculo. B) O tubarão não possui bexiga natatória. C) correto. D) Nos
peixes, a circulação é simples. E) Não ocorre mistura de sangue no coração dos peixes. Nele, só passa sangue
venoso.
05) As válvulas espiraladas no intestino aumentam a superfície de absorção de nutrientes. O clásper é o órgão
copulador dos tubarões machos.
06) As glândulas parotoides produzem venenos que ficam na superfície da pele e atuam na defesa contra
predadores. As glândulas lacrimais umedecem os olhos e as mucosas mantêm úmida a superfície da pele.
07) Os girinos possuem cauda, inicialmente. Não possuem pernas e realizam respiração branquial. Os sapos
adultos possuem pernas, não possuindo cauda. Respiram por pulmões e, principalmente, pela pele
(respiração cutânea).
08) Peixe: o coração recebe apenas sangue pobre em oxigênio e, portanto, não ocorre mistura de sangue. O
coração possui um átrio e um ventrículo. A oxigenação do sangue ocorre nas brânquias. Sapo: o coração
recebe sangue oxigenado e sangue pobre em oxigênio (circulação dupla) e ocorre mistura de sangue no
ventrículo, embora seja pequena. O coração apresenta dois átrios e um ventrículo. O sangue recebe gás
oxigênio ao passar pelos pulmões e pelos capilares que irrigam a pele dos anfíbios.
09) O sapo possui glândulas parotoides, corpo mais robusto e pele com protuberâncias. A rã possui pele lisa e
brilhante, muitas têm membranas entre os dedos. As pererecas possuem discos adesivos nas extremidades
dos dedos.
10) A) Condições ambientais podem inﬂuenciar o fenômeno da pedomorfose. B) Os anfíbios possuem pele nua,
ﬁna, úmida e permeável. Substâncias dissolvidas na água (como hormônios) são absorvidas e chegam à
circulação sanguínea.
11) Os anfíbios são animais ectotermos, ou seja, regulam sua temperatura corporal de acordo com a do
ambiente.
12) A) As populações naturais de peixes não são afetadas. B) A pesca predatória pode ser entendida como a
“pesca em excesso”, que afeta a sobrevivência das populações de peixes de interesse comercial. A pesca
predatória afeta a capacidade da população de peixes de se restabelecer em número de indivíduos. Esse tipo
de atividade prejudicial ao ambiente é crime, mas a fiscalização no litoral e nos rios brasileiros ainda é
deficiente.
13) Repressão ao desmatamento e às queimadas, preservação de áreas naturais por meio de unidades de
conservação, medidas de controle e redução da poluição, e de tratamento de áreas poluídas. A perda do
hábitat, causada principalmente pelo desmatamento, é a principal ameaça aos anfíbios, seguida da poluição.
14) A) Área demarcada pelo governo com a ﬁnalidade de preservação ambiental. Existem diversos tipos de UC’s,
que permitem diferentes tipos de intervenção no ambiente. B) Preservar as populações naturais. Um
programa de pesca responsável delimita e ﬁscaliza as áreas e as épocas em que a pesca é permitida, bem
como as espécies pescadas. C) Os pescadores que praticam pesca predatória deveriam sofrer punições
previstas por lei. O governo deve ﬁscalizar e aplicar as penalidades quando necessário. D) O consumidor
consciente procura saber a origem do que está comprando, não estimulando, assim, ações como a pesca
predatória. E) Peixes adequados para consumo possuem olhos brilhantes, escamas ﬁrmes, ausência de odor
forte, corpo ﬁrme, brânquias vermelhas.
15) RESPOSTA PESSOAL.
16) A) Ciclóstomos ou ágnatos. A lampreia e a feiticeira são representantes atuais desse grupo. B) A mandíbula
permite a captura de presas maiores e também pode ser usada na defesa contra predadores.
17) A) Se a visão for o único sentido utilizado pela piranha na captura de presas, as piranhas atacarão as presas
nos aquários I e III, que estão iluminados e apresentam condições para que as piranhas vejam as presas. B)
Se o olfato for o único sentido utilizado pela piranha na captura de presas, as piranhas atacarão as presas
nos aquários I e II, mas não no aquário III, em que as presas estão envoltas por um recipiente impermeável,
o que impede a difusão de odores para a água. C) Se as piranhas não capturarem as presas no aquário III, é
possível concluir que as piranhas utilizam o olfato para localizar presas, e não a visão.
18) A) Os moluscos são invertebrados de corpo mole, sem segmentação ou apêndices articulados. B) Os
condrictes possuem boca em posição ventral e fendas branquiais. Os osteíctes possuem boca em posição
anterior e opérculo; possuem bexiga natatória.
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19) Venenos produzidos na pele. Defesa passiva, em que o veneno é liberado quando as glândulas são
comprimidas por uma mordida do predador, por exemplo.
20) A) A poluição do ar pode resultar em chuva ácida. Substâncias como CFC destroem a camada de ozônio,
resultando em aumento da radiação ultravioleta na superfície da Terra. B) Parasitismo. Respiração cutânea.
21) D.
------xxx-----RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
RÉPTEIS – Pág. 260/261 – Cap. 15
01) A) Escamoso significa “com escama”; e escamado, “sem escama” . B) Os anfíbios são escamados, possuem
pele lisa; lagartos e serpentes são escamosos (do latim squamata).
02) A) O formato da cabeça e do “focinho” ajudam. B) Índia e Paquistão. C) Como ocupam o topo das cadeias
alimentares de que participam, a redução populacional poderia causar desequilíbrios nas populações de
presas.
03) A) Normalmente, as serpentes peçonhentas possuem glândulas salivares que produzem veneno e dentes
inoculadores dele. B) Uso de calçados e roupas que protejam contra a picada das serpentes.
04) Os répteis são ectotermos (pecilotermos). Como sua taxa metabólica não é permanentemente alta, o
alimento demora mais tempo para ser digerido. A exposição ao sol eleva a taxa metabólica, inclusive,
acelerando a digestão.
05) Pele seca e impermeável, fecundação interna e ovo com casca dura.
06) A anfisbena é um réptil, enquanto a cecília é um anfíbio. As características que animais têm em comum
estão relacionadas ao hábito de vida comum. Já a fisiologia é diferente. A cecília tem respiração cutânea,
enquanto a anfisbena respira por pulmões.
07) Em 1899, o governo paulista adquiriu a Fazenda Butantan, área localizada na cidade de São Paulo, para
montar um laboratório de produção de soros. Na época, um grave surto de peste bubônica atingia a
população de Santos e a finalidade do Instituto Serumtherápico, como passou a ser chamado em 1901, era a
produção de soro contra a peste. O primeiro diretor do instituto foi o médico Dr. Vital Brazil Mineiro da
Campanha. Sob o comando de Vital Brazil, uma variedade de soros e vacinas passaram a ser produzidos ali,
inclusive os soros para acidentes com animais peçonhentos. Além da produção, ali também passou a ser um
local de pesquisas científicas. Atualmente, o Instituto Butantan é reconhecido em todo o mundo por sua
produção científica e por sua produção de soros e vacinas. Na proposta de apresentação desta atividade –
por meio de quadrinhos, teatro, canção ou animação – podem ser envolvidos os professores das áreas de
Língua Portuguesa e Arte. Sugerimos também ampliar a atividade envolvendo a área de História: os alunos
podem pesquisar a respeito do contexto político e social do Brasil no início do século XX, época da criação do
Instituto Butantan. Os alunos podem iniciar a pesquisa procurando responder, por exemplo, quais as
principais doenças que afligiam a população brasileira e quais as condições de vida que facilitavam a
ocorrência de surtos graves dessas doenças. Fonte: Instituto Butantan. Disponível em:
<http://www.butantan.gov.br>. Acesso em: 04 maio 2016.

A = gênero Bothrops( jararaca); B = Micrurus (coral-verdadeira); C = Crotalus (cascavel); D = Lachesis (surucucu).
A jararaca, a cascavel e a surucucu possuem cabeça triangular e fosseta loreal, características ausentes
na coral-verdadeira. (nota: os nomes científicos, que estão em itálico, devem ser sublinhados, na forma
manuscrita)
08) Nos meses mais quentes e chuvosos, em que ocorrem mais acidentes com serpentes peçonhentas, são
aqueles em que há atividade humana mais intensa no campo.
09) A) Ectotérmicos (pecilotermos). B) O aumento da temperatura ambiental causa aumento também da
temperatura do corpo do jabuti. Assim, ele aumenta seu metabolismo. C) Não, pois é impermeável, seca e
revestida por escamas. D) Autonomia é a perda de parte da cauda como estratégia de defesa contra
predadores.
10) A) A lâmpada exerce a função do sol, aquecendo o ambiente e, consequentemente, aquecendo o corpo dos
lagartos, que são animais ectotérmicos. B) Sim, poderia provocar aumento excessivo da temperatura
corporal do lagarto.
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12) A pele permeável e úmida permite as trocas gasosas, mas expõe o animal ao risco de perda de água por
evaporação.
13) A) Ovos ricos em nutrientes, com casca, resistentes e permeáveis aos gases respiratórios. B) As tartarugas
marinhas possuem corpo mais achatado que o dos quelônios terrestres, e suas pernas possuem formato que
lembra o de um remo.
14) A) Número 3. A mandíbula está relacionada com a diversificação da alimentação, o que permitiu a irradiação
de grupos para diferentes nichos ecológicos. B) Surgimento dos tetrápodes (5) e do âmnio (6). Quatro
pernas favorecem o deslocamento no meio terrestre. O âmnio (membrana que protege o embrião) permite
o desenvolvimento embrionário em meio líquido, isolado do ambiente externo.
15) A) Ectotérmicos, cujo metabolismo pode ser reduzido. Parte da energia disponível nos alimentos consumidos
pelos animais endotérmicos mantém seus mecanismos de regulação de calor, o que não ocorre com os
ectotérmicos. Logo, animais ectotérmicos não dependem tanto quanto os endotérmicos de energia obtida
dos alimentos para manutenção de sua temperatura corporal. B) Os primeiros vertebrados a conquistarem
definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis, característicos de ambientes mais quentes.
------xxx-----RESPOSTAS EXERCÍCIOS – SEGUNDO ANO
AVES e MAMÍFEROS – Pág. 279/281 – Cap. 16
01) A) Comunicação entre indivíduos da espécie, atração das fêmeas, demarcação de território. B) A siringe. C)
Atração das fêmeas. Geralmente, é o macho que atrai a fêmea.
02) A) Sim, pois contribui para redução do peso corporal da ave. B) Em muitas aves, o alimento é amolecido no papo
e triturado na moela.
03) Os ossos pneumáticos, preenchidos por ar, tornam o corpo menos denso. A quilha facilita a penetração na massa
de ar e sustenta a musculatura que promove o voo.
04) As asas que atuam como nadadeiras, penas unidas, formato hidrodinâmico do corpo.
05) Possui pelos (transformados em espinhos), glândulas mamárias e diafragma.
06) Homeotermia: manutenção da temperatura corporal em um nível constante. Vantagem evolutiva: sobrevivência
em períodos de mudanças climáticas.
07) RESPOSTA PESSOAL. (escolha um mamífero como o lobo-guará ou anta)
08) A) As baleias apresentam glândulas mamárias e placenta desenvolvida. B) Os cetáceos participam de teias
alimentares de ecossistemas aquáticos. A conservação de uma espécie exige a preservação o ambiente onde ela
vive. O que significa preservar muitas outras espécies. C) Baleia: ordem dos cetáceos. São mamíferos
exclusivamente aquáticos, com membros anteriores transformados em nadadeiras. Girafa: ordem dos
artiodáctilos. Grupo muito diversificado de animais mamíferos com cascos e número par de dedos. Elefante:
ordem dos proboscídeos. São animais herbívoros de grandes dimensões, dotados de tromba. Ser humano:
ordem dos primatas. Os primatas apresentam cinco dedos, sendo o polegar oponível.
09) FAÇA ESSA ATIVIDADE COMO REVISÃO:
Características
Ectotérmicos
Endotérmicos
Brânquias internas
Brânquias e pulmões
Somente pulmões
Circulação simples
Circulação dupla
Circulação completa
2 átrios
2 ventrículos completamente separados
2 ventrículos NÃO completamente separados

Peixes
X
X
X
X
-

Anfíbios
X
X
X
X
-

Répteis
X
X
X
X
X

Aves
X
X
X
X
X
X
-

Mamíferos
X
X
X
X
X
X
-

13

10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)
21)

1 ventrículo
X
X
1 átrio
X
A ) Difusão de nutrientes, excretas nitrogenadas e gases entre o sangue da mãe e do feto; produção de
hormônios envolvidos na manutenção da gestação até o nascimento. B) Monotremados e marsupiais.
As penas promovem retenção do ar junto à superfície do corpo, funcionando como isolante térmico.
Desenvolvimento direto; cuidado parental como ovos e filhotes.
A) O esquilo está mais ativo, durante o dia claro (6 às 18 horas). Os picos de temperatura corporal mais elevada
indicam que ele sai da toca diversas vezes ao dia. B) Ao retornar para a toca, a temperatura corporal do esquilo
cai. Se a temperatura corporal se mantivesse elevada por tempo prolongado, poderia haver prejuízos ao seu
metabolismo. C) Nos períodos de maior atividade, fora da toca. A elevação da temperatura corporal estimula a
transpiração, que auxilia o organismo a perder calor.
O sapo é pecilotermo (a temperatura de seu corpo acompanha o ambiente). O canário é homeotermo
(temperatura constante).
A) Aves migratórias voam grandes distâncias, necessitando de muito oxigênio, para manter a atividade muscular.
B) Os ossos pneumáticos, os sacos aéreos e a ausência de bexiga urinária tornam o corpo menos denso. Os
músculos associados à quilha e o formato aerodinâmico do corpo permitem o voo.
Amônia: maioria dos peixes; excretada pela cloaca. Nas aves, a excreção de ácido úrico diminui a densidade do
corpo. Para os répteis, permite sobrevivência em ambientes áridos.
A) Penas. B) Ossos pneumáticos; quilha. C) Sacos aéreos. D) Excreção de ácido úrico, sem armazenamento em
bexiga urinária (ausente).
A) Glândulas mamárias e pelos. B) O gambá é um marsupial. O desenvolvimento do filhote se completa após o
nascimento. C) A hibernação envolve redução da taxa metabólica, da frequência cardíaca e respiratória, entre
outras funções. O animal fica em estado letárgico e sua temperatura corpórea é reduzida. A vantagem da
hibernação é a economia de energia, na manutenção da temperatura. D) Membros anteriores achatados,
adaptados ao nado; adaptações fisiológicas ao mergulho.
A) Ossos pneumáticos, ausência de dentes, quilha, membros anteriores transformados em asas. B)
Homeotermia e atração sexual.
As aves possuem sacos aéreos, que podem penetrar os ossos pneumáticos. Quando cheios de ar, reduzem a
densidade corporal da ave.
C.
------xxx------

