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EXERCÍCIOS – CORDADOS:PEIXES 

 
Questão 01)    
A árvore filogenética é uma representação gráfica que organiza os 
seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. A 
seguir, está representa uma das hipóteses para explicar a filogenia do 
Filo Chordata. 
 

 
Fonte: https://www.sobiologia.com.br 

 
Acerca das informações contidas na árvore filogenética e dos 
conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar: 
 
A) Os cordados compartilham características com alguns animais 

invertebrados que não possuem notocorda, especialmente no que 
diz respeito ao plano estrutural, simetria bilateral, eixo antero-
posterior, metameria e encefalização. 

B) O que caracteriza o filo Chordata é apresentar durante a fase 
embrionária o tubo nervoso dorsal, a notocorda, as fendas 
faringianas e a cauda pós-anal. Na fase adulta, todos os animais 
desse filo são craniatas. 

C) Os Cefalocordados são animais marinhos de corpo achatado 
lateralmente e afilado nas extremidades. Possuem o corpo 
revestido por um envoltório espesso constituído de um 
polissacarídeo, a tunicina. 

D) São características exclusivas da classe Mammalia: presença de 
glândulas mamárias, corpo coberto de pelos, diafragma, glândulas 
sudoríparas e serem deuterostômios. 

 

Questão 02)    
Os tunicados, tais como as ascídias, e os cefalocordados, tais como os 
anfioxos, são exemplos de 
 

A) peixes ósseos. 
B) equinodermas. 
C) cordados não vertebrados. 
D) cnidários. 
E) urodelos. 
 
Questão 03)    
Os peixes cartilaginosos, da classe Chondrichthyes, são representados 
por cerca de mil espécies de tubarões, arraias e quimeras, sendo que a 
maioria das espécies de condrictes é marinha. Dentre esses animais, é 
possível verificar uma grande variedade de hábitos alimentares. O 
aparelho digestório dos Chondrichthyes é completo e seu intestino 
apresenta uma importante especialização, a válvula espiral. 
Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE essa estrutura. 
 
A) Área de mucosa pregueada, que concentra glândulas produtoras 

de enzimas digestivas. 
B) Região de ação glandular, que remove o excesso de sais do 

sangue. 
C) Área de compressão do alimento, por ação muscular, e de 

digestão por microrganismos. 
D) Região relativamente curta e dilatada, em que o alimento é 

amolecido por hidratação. 
E) Área de absorção e de prolongamento do tempo que o alimento 

fica no intestino. 

Questão 04)    
As brânquias são estruturas especializadas para a realização de trocas 
gasosas com a água. Peixes com brânquias precisam fazer com que a 
água passe continuamente por essas estruturas para que possam 
respirar. Sobre as brânquias e as trocas gasosas, responda as questões 
a seguir. 
 
A) Quais outros grupos de animais apresentam brânquias? 
B) Quais outras funções, além das trocas gasosas, podem ser 

desempenhadas pelas brânquias nos organismos? 
C) Por que o mecanismo de trocas gasosas dos peixes é denominado 

“contracorrente”? 
D) Qual(is) a(s) vantagem(ns) do sistema de contracorrente? 
 
Questão 05)    
Os peixes de água doce vivem um problema osmótico. A pressão 
osmótica da água doce é inferior à do sangue dos peixes, 
consequentemente, a água entra no sangue por osmose e ocorre perda 
de sais por difusão nas brânquias. 
 
Com relação à excreção desses vertebrados, é correto afirmar: 
 
A) O problema osmótico é compensado pelos rins que, por 

apresentar muitos glomérulos, eliminam urina diluída e em grande 
quantidade. 

B) O problema osmótico é compensado pelos rins que eliminam 
pouca urina e apresentam glomérulos reduzidos. 

C) Para compensar o problema, os peixes perdem água por osmose. 
D) O sangue dos peixes encontra-se altamente diluído e provoca o 

rompimento das hemácias, hemólise, o que compromete a vida 
desses organismos. 

E) A reabsorção de sais pelas brânquias ocorre por difusão, sem 
gasto de energia. 

 
Questão 06)    
O esquema representa, de maneira simplificada, a circulação sanguínea 
em peixes. 
 

 
 
Pode-se afirmar corretamente que, nos peixes, 
 
A) o coração recebe somente sangue pobre em oxigênio. 
B) ocorre mistura de sangue pobre e de sangue rico em oxigênio, 

como nos répteis. 
C) o sangue mantém constante a concentração de gases ao longo do 

percurso. 
D) a circulação é dupla, como ocorre em todos os demais 

vertebrados. 
E) o sistema circulatório é aberto, pois o sangue tem contato direto 

com as brânquias. 
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Questão 07)    
Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu 
deslocamento vertical, encontra-se a 20 m de profundidade no tanque 
de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em 
direção à superfície; ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se 
preenchida por 112 mL de oxigênio molecular. 
 
O deslocamento vertical do peixe, para cima, ocorre por conta da 
variação do seguinte fator: 
 
A) densidade 
B) viscosidade 
C) resistividade 
D) osmolaridade 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-C Q.03-E 
Q.04-  
A) Moluscos, anelídeos, crustáceos, equinodermos e anfíbios.  
B) Regulação osmótica, ingestão/captura de alimentos.  
C) O termo contracorrente se deve ao fato de o fluxo de sangue, em 

cada lamela das brânquias, seguir em direção oposta à direção da 
água que a banha.  

D) O fluxo em contracorrente possibilita uma melhor oxigenação, ao 
mesmo tempo em que ocorre a expulsão do gás carbônico para a 
água.  

Q.05- A Q.06-A Q.07-A 
 
EXERCÍCIOS – ANFÍBIOS 
 
Questão 01)    
Sobre a diversidade do mundo animal, analise as afirmativas: 
 

I. A lombriga é um verme que causa a ascaridíase. 
II. A baleia é um exemplo de mamífero. 

III. Os anfíbios são animais homeotérmicos. 
IV. As aranhas respiram por brânquias. 

 
Estão corretas apenas 
 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
 
Questão 02)    
Anfíbios são animais ectotérmicos e apresentam de maneira geral uma 
estreita dependência reprodutiva com o meio aquático. Sabendo das 
características fisiológicas marcantes deste grupo julgue as 
informações abaixo como, (V) verdadeiro ou (F) falso. 
 
A) Esses animais são conhecidos popularmente como sapo, rã e 

perereca. 
B) Dentre suas importâncias ecológicas, cita-se o controle biológico 

de várias espécies de insetos. 
C) Apresentam sistema circulatório aberto, com dois átrios e dois 

ventrículos. 
D) Possuem ovos desprovidos de casca, por isso sua estreita 

dependência com o meio aquático. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 03)    
A transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre foi 
marcada pelo surgimento de diversas características que possibilitaram 
a sobrevivência e a reprodução dos seres vivos neste novo ambiente. 
 
Uma adaptação dos seres vivos ao ambiente terrestre é 
 
A) a ectotermia, presente em aves e mamíferos. 
B) a pele úmida, comum a todos os anfíbios. 
C) o exoesqueleto quitinoso, característico dos equinodermos. 
D) a presença dos gametas flagelados nas rodofíceas. 
E) a presença de clorofila A nas algas verdes. 
 
Questão 04)    
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)    
Na conquista do ambiente terrestre pelos animais, foi FUNDAMENTAL 
para o êxito desse empreendimento: 
 
A) Independência da água para respirar e reproduzir 
B) Aparecimento de membros articulados 
C) Presença de um coração tetracavitário 
D) Capacidade termoreguladora 
 
Questão 06)    
ANFÍBIOS MORTAIS 
 
Pesquisadores descobrem duas espécies (de pererecas) nativas do 
Brasil com características que as aproximam de animais peçonhentos 
como a cobra 
Não é surpresa que pererecas secretam veneno por glândulas na pele, 
mas pesquisadores acabam de descobrir as primeiras duas espécies 
desses anfíbios que são verdadeiramente peçonhentas. Elas não 
apenas produzem toxinas, como têm um mecanismo para atingir 
outros animais usando espinhos ósseos localizados em suas cabeças. A 
Corythomantis greeningi e a Aparasphenodon brunoi vivem no Brasil e 
são mais venenosas até que algumas espécies de cobras. 
- Descobrir uma perereca verdadeiramente peçonhenta foi inesperado, 
e encontrar pererecas com secreções mais venenosas que as víboras 
mortais do gênero Botrops (da Jararaca) foi surpreendente - disse 
Edmund Brodie, da Universidade Estadual de Utah, nos EUA, um dos 
autores de um estudo sobre os animais publicado ontem na revista 
acadêmica "Current Biology". 
(O Globo- 07.08.2015, p 27) 
 
As pererecas descritas foram consideradas verdadeiramente 
peçonhentas porque 
 
A) produzem secreções mais venenosas que certos répteis. 
B) possuem um mecanismo próprio para injeção da toxina. 
C) utilizam o veneno para se proteger de predadores. 
D) são dotadas de glândulas produtoras de veneno. 
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Questão 07)    
Assinale entre as alternativas apresentadas abaixo, aquela 
correspondente ao grupo de cordados que evolutivamente são mais 
avançados que os peixes, porém, como este, possuem ovos e 
fecundação externa. 
 
A) Répteis 
B) Anfíbios 
C) Aves 
D) Mamíferos 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 8 
  
   

 
 
Nos idos de 1930, sapos africanos que teriam contraído uma doença 
provocada por fungos foram exportados para uso em testes de 
gravidez de seres humanos, o que poderia ter levado à disseminação 
da doença conhecida como Chytridiomycosis, que é atualmente uma 
das grandes causas do declínio no número de anfíbios no mundo. 
Avaliação mais recente demonstra que quase um terço desse grupo de 
animais corre risco de extinção e, embora a infecção por fungo seja 
considerada uma das principais causas do desaparecimento, apontam-
se outras, tais como: a perda de habitat, a devastação de florestas, a 
mudança de clima e a poluição ambiental. 
 
Questão 08)    
As lesões provocadas pelos fungos muitas vezes afetam a pele dos 
anfíbios levando a sua hiperqueratose. Uma consequência deste tipo 
de alteração é: 
 
A) falta de oxigênio nos tecidos. 
B) dificuldade de alimentação. 
C) hemorragias. 
D) perda excessiva de água. 
E) aumento do metabolismo basal. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-VVFV Q.03-B Q.04-C Q.05-A 
Q.06-B Q.07-B Q.08-A 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


