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Exercícios
Peixes e Anfíbios

Zoologia de vertebrados

[Questão 01 – Enem PPL 2020]
Algumas espécies de tubarões, como o tubarão-branco e o tubarão-martelo, são superpredadores da
cadeia alimentar subaquática. Seus órgãos dos sentidos são especialmente adaptados para a
localização de presas até mesmo a quilômetros de distância. Pesquisadores americanos, trabalhando
com tubarões do gênero Squalus, verificaram que a capacidade de detecção e captura de presas por
esses indivíduos é diminuída quando eles se encontram expostos a campos magnéticos gerados
artificialmente na água.

STONER, A. W.; KAIMMER, S. M. Fisheries Research, n. 92, 2008.

Considerando-se os órgãos dos sentidos típicos desses animais, que tipo de receptor foi afetado no
experimento?

a) Fotorreceptor.
b) Mecanorreceptor.
c) Eletrorreceptor.
d) Termorreceptor.
e) Quimiorreceptor.
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PEIXES CARTILAGINOSOS

Sistema nervoso e sentidos

▪ SNC – encéfalo e medula espinal

▪ SNP – nervos e gânglios

▪ Duas narinas de fundo cego

▪ Linha lateral

▪ Ampolas de Lorenzini

Quimioceptores

Mecanoceptores

Eletroceptores

[Questão 02 – Enem PPL 2018]

O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de

um revestimento epidérmico de queratina para economia de água metabólica.

Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas

a) circulatórios, em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário.

b) excretórios, em razão de incapacidade renal de processar níveis elevados de urina.

c) digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos.

d) locomotores, em razão de incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado.

e) respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas

gasosas.
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FISIOLOGIA DOS ANFÍBIOS

Larvas

▪ Respiração branquial

▪ Respiração cutânea

Sistema respiratório

Animal adulto

▪ Respiração pulmonar

▪ Respiração cutânea

▪ Respiração buco-faríngea

[Questão 03 – Enem 2017]

O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que influencia a
reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de
gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução.
Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens,
interferem na reprodução desses animais.

MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: http://futurambiental.com. Acesso em: 10 maio 
2013 (adaptado).

Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a)

a) percurso da migração.
b) longevidade dos indivíduos.
c) disponibilidade de alimentos.
d) período de migração da espécie.
e) número de espécies de peixes no local.
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[Questão 04 – Enem 2017]

Surgidos há 370 milhões de anos, os anfíbios apresentam inovações evolutivas que permitiram a eles

tornarem-se os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre, passando apenas parte da

vida no meio aquático. Apesar disso, alguns aspectos fisiológicos limitam a sua distribuição; por

exemplo, no Brasil existe uma diversidade menor de espécies na Região Sul.

A característica adaptativa que limita a distribuição geográfica desses organismos é a

a) presença de embriões protegidos por ovos.

b) ocorrência de metamorfose na fase de girino.

c) incapacidade de controle interno da temperatura.

d) excreção de resíduos nitrogenados na forma de ureia.

e) realização de trocas gasosas por pulmões e tegumento.

[Questão 05 – Enem 2015]

Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, conquistou o

ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes

úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à

água.

Uma das características a que o texto se refere é a

a) a reprodução por viviparidade.

b) respiração pulmonar nos adultos.

c) regulação térmica por endotermia.

d) cobertura corporal delgada e altamente permeável.

e) locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos.

7

8



23/09/2021

5

[Questão 06 – Enem 2005]

Em uma área observa-se o seguinte regime pluviométrico.

Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos quanto terrestres. Entretanto,

há espécies de anfíbios que passam todo o tempo na terra ou então na água. Apesar disso, a maioria

das espécies terrestres depende de água para se reproduzir e o faz quando essa existe em

abundância. Os meses do ano em que, nessa área, esses anfíbios terrestres poderiam se reproduzir

mais eficientemente são de

a) setembro a dezembro.

b) novembro a fevereiro.

c) janeiro a abril.

d) março a julho.

e) maio a agosto.

[Questão 07 –Unesp 2019]
O Batrachochytrium dendrobatidis é um fungo aquático considerado uma iminente ameaça aos
anfíbios nas regiões tropicais. Esse fungo vive somente na pele dos anfíbios adultos e na boca dos
girinos, alimentando-se de queratina e causando hiperqueratose, que é o espessamento da camada
de queratina na pele. Porém, o B. dendrobatidis é capaz de sobreviver sem causar a doença em
outras duas espécies, a rã-touro e a rã aquática africana.

(Vanessa K. Verdade et al. “Os riscos de extinção de sapos, rãs e pererecas em decorrência das alterações ambientais”. 

Estudos avançados, 2010. Adaptado.)

a) Qual o papel ecológico da rã-touro ao abrigar o fungo na pele?

b) Que condição abiótica na pele dos anfíbios propicia a instalação e o crescimento do B.

dendrobatidis? Por que o espessamento da camada de queratina na pele compromete a

sobrevivência dos anfíbios?
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[Questão 09 –Unicamp 2018]

Os anfíbios constituem um dos grupos de animais com maior número de espécies

ameaçadas de extinção. Entre outras razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à

contaminação por substâncias nocivas e à infecção por fungos. Os anfíbios apresentam

tal suscetibilidade porque têm

a) hábitos aquáticos, que os tornam suscetíveis a predadores.

b) pulmões bem desenvolvidos, que acumulam impurezas e fungos.

c) sangue frio, que diminui a atividade de enzimas hepáticas.

d) pele úmida e permeável, que possibilita a respiração cutânea.

[Questão 08 –UECE 2020]

No que diz respeito a peixes, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se
afirma a seguir:

( ) Peixes podem ser classificados como ósseos e cartilaginosos.
( ) Peixes cartilaginosos apresentam brânquias protegidas pelo opérculo.
( ) Lampreias e feiticeiras são exemplos de cordados agnatos.
( ) Nos peixes ósseos, a água entra pelo espiráculo para banhar as brânquias.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) V, V, V, V.
b) F, F, F, F.
c) F, V, F, V.
d) V, F, V, F.

V

F

V

F
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