1) UFR-RJ Embora sejam popularmente chamados de “ursos”, na realidade o urso castanho
de origem européia, Ursus arctos; o urso preto americano, Euarctos americanus; e o
urso polar branco, Thalarctos maritimus, são animais distintos.
a) Se fosse possível o encontro do urso castanho com o urso polar, um suposto acasalamento
resultaria em reprodução? Justifique.
b) Explique por que ocorreu a diferenciação entre esses animais?
2) UFPR Você poderia fazer uma pesquisa sobre um grupo zoológico no arquivo da biblioteca
ou pela rede mundial de computadores, a INTERNET. Nas duas situações você
recebeu instruções para fazer a procura por meio de palavra-chave, isto é, palavras que
caracterizam o grupo que você quer encontrar.
Selecione, entre as alternativas abaixo, qual(is) constitui(em) procedimento(s) correto(s),
julgando verdadeira ou falsa.
( ) Usando as palavras ASSIMETRIA, DIPLOBLÁSTICO E CNIDOBLASTO, chega-se
ao filo Cnidaria, constituído de animais circulares e, portanto, assimétricos,
apresentando dois tecidos no corpo.
( ) Com a palavra ACELOMADO chega-se aos Platelmintos, mas, para encontrar o
grupo Trematoda, tem-se que acrescentar as palavras PARASITA e ESCÓLEX.
( ) A palavra METAMERIA sozinha não é suficiente para caracterizar nenhum grupo
zoológico em particular. Para encontrar o táxon Crustácea, é necessário acrescentar,
por exemplo, APÊNDICES BIRREMES e CIRCULAÇÃO ABERTA. Por outro
lado, para encontrar o grupo dos Poliquetos, deve-se adicionar PARAPÓDIO e
CIRCULAÇÃO FECHADA.
( ) Para encontrar informações sobre os insetos, pode-se combinar as seguintes palavras:
EXOESQUELETO QUITINOSO, ASAS e TRAQUÉIAS.
( ) A palavra DEUTEROSTOMIA é suficiente para encontrar Chordata e para discriminá-lo
de outros filos.
( ) Não existem palavras-chave para encontrar os Anfioxos, pois como eles constituem
o elo de ligação entre os invertebrados e vertebrados, todas as suas características
aparecem também em pelo menos um destes grupos.
( ) Para chegar a Aves, poderiam ser combinadas as palavras OVO, ENDOTERMIA e
PENAS, mas nenhuma destas palavras sozinha seria suficiente.
3) VUNESP São exemplos dos mais importantes filos do Reino Animal: poríferos, celenterados,
platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e
cordados. Entre os filos citados,
a) quais apresentam, simultaneamente, representantes exclusivamente dulcícolas e marinhos?
b) quais os que estão representados, simultaneamente, por animais de vida aquática, de
vida terrestre e animais voadores?
4) FUVEST Boca e sistema digestivo ausentes, cabeça com quatro ventosas musculares
e um círculo de ganchos, cutícula permeável a água e nutrientes e que protege contra
os sucos digestivos do hospedeiro, sistema reprodutor completo e ovos com alta tolerância
a variações de pH.
O texto descreve adaptações das
a) lombrigas ao endoparasitismo.
b) tênias ao endoparasitismo.
c) lombrigas ao ectoparasitismo.
d) tênias ao ectoparasitismo.
e) tênias ao comensalismo.
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5) Mackenzie Elefantíase, malária e dengue são parasitoses humanas que têm em comum
todas as características abaixo, EXCETO:
a) transmissão através de um animal pertencente à mesma ordem.
b) transmissão através de animais pertencentes a gêneros diferentes.
c) transmissão pode ocorrer através da água contaminada.
d) necessidade da água para a reprodução do agente transmissor.
e) presença de estágios larvais no ciclo de vida do agente transmissor.
6) PUC-SP O gráfico abaixo tem relação com o ciclo de um protozoário parasita pertencente
ao gênero Plasmodium. Nele, são mostradas as variações de temperatura corpórea
em função do tempo de pessoas infectadas pelo parasita:

As setas no gráfico indicam o momento em que uma das formas de vida desse parasita
a) entrou na circulação por meio da picada de um inseto infectado.
b) apresentou alta taxa de reprodução no fígado.
c) apresentou alta taxa de reprodução nas fibras cardíacas.
d) foi liberada no sangue, após o rompimento de hemácias.
e) causou sérias lesões no intestino.
7) U.E. Maringá-PR Assinale o que for correto.
01. O homem pode ingerir ovos de tênia (pertencente à classe Cestoda do filo Platyhelminthes)
e desenvolver a cisticercose em músculos ou em órgãos vitais, inclusive no
cérebro.
02. O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus são os vermes causadores do
amarelão, cuja fase infectante é um miracídeo.
04. A doença conhecida como úlcera de Bauru ou leishmaniose tegumentar americana é
causada pelo protozoário Leishmania brasiliensis e é transmitida ao homem através
da picada de mosquitos do gênero Phlebotomus.
08. A Entamoeba histolytica e o Plasmodium vivax são os protozoários causadores da
doença do sono e da disenteria amebiana.
16. O Sarcoptes scabiei é uma espécie pertencente à ordem Diptera da Classe Insecta e
é o parasita causador de elefantíase.
32. A dengue e a febre amarela são doenças provocadas por protozoários da classe Sporozoa.
64. São Arthropoda parasitas o bicho-de-pé (classe Insecta, ordem Siphonaptera), o berne
(classe Insecta, ordem Diptera), e os carrapatos (classe Arachnida, ordem Acarina).
Dê como resposta a soma das alternativas corretas
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8) Unicap-PE Julgue as alternativas.
( ) Couve, espinafre, cenoura, ervilha, tomate, fígado, ovos e leite são fontes de vitamina
K, que é anti-hemorrágica por atuar na coagulação sangüínea, favorecendo a
síntese de protrombina.
( ) A esquistossomose é uma doença em que o processo de contaminação ou contágio
é do tipo específico.
( ) No ciclo evolutivo da Taenia solium, o homem fará o papel de hospedeiro intermediário,
quando comer carne de porco com larvas da Taenia.
( ) A ancilostomose é uma das principais verminoses mais presentes na região Nordeste;
a transmissão da doença não requer hospedeiro intermediário.
( ) Malária, febre amarela, doença de Chagas, amebíase são doenças causadas por
protozoários.
9) UFMT A figura abaixo ilustra o ciclo reprodutivo do parasita Schistosoma mansoni.
Sobre esse ciclo, julgue as proposições, usando V (verdadeiro) ou F (falso)

( ) O caramujo é o hospedeiro definitivo do parasita, uma vez que aloja a fase sexuada
deste.
( ) Os miracídios produzem milhares de larvas denominadas cercárias.
( ) O combate à esquistossomose se baseia no extermínio dos moluscos e na orientação às pessoas para não ingerirem verduras cruas.
( ) O gênero do caramujo hospedeiro de Schistosoma mansoni é Biomphalaria.
10) UFRJ A figura abaixo representa o ciclo de vida de um parasito, responsável por uma
doença que no mundo atinge 120 milhões de pessoas. No Brasil, de acordo com estudos
desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, cerca de 100 mil pessoas, na
área metropolitana do Recife, são provavelmente portadoras dessa doença.
Adap. [online]. Disponível:
www.globo.com/noticias/saude/20000403/4j2krp.htm [capturado em 15/10/2000].

a) Como é conhecida a doença causada por esse parasito?

Profº

2018

b) Quais os efeitos causados por esse parasito no corpo humano?
11) UFRJ Em 1912 foi lançado ao mar um navio transatlântico, que naufragou no Atlântico
Norte a cerca de 600quilômetros da costa. No dia do naufrágio o casco do navio encontrava-se
limpo, pois tratava-se de sua viagem inaugural. Redescoberto em 1985, a cerca
de 1.000 metros de profundidade, o navio foi filmado por equipes de pesquisadores. Nos
filmes se pode notar que os destroços estavam recobertos por inúmeras espécies de invertebrados
marinhos fixos, tais como esponjas, cnidários e poliquetas.
a) Explique o aparecimento de animais fixos nos destroços isolados.
b) Explique a ausência de algas marinhas, que também são organismos marinhos fixos, nos destroços do navio.
12) UFPI Assinale a alternativa que menciona corretamente, o que pode significar, sob o
ponto de vista evolutivo, o fato de animais com características primitivas, como as esponjas
terem sido um dos primeiros a se formar e serem abundantes até hoje.
a) Sua estratégia evolutiva não foi bem sucedida.
b) A seleção natural não atuou sobre as esponjas.
c) As esponjas mostraram adaptação às pressões ambientais.
d) Não foram expostos a nenhum tipo de pressão ambiental.
e) Não apresentaram muita variabilidade genética.
13) Mackenzie-SP
A estrutura assinalada abaixo é denominada
_________ e é encontrada nos _________ .

Preenchendo corretamente as lacunas, temos a seqüência:
a) nematocisto e platelmintos
b) espiráculo e poríferos
c) tentáculo e nemátodos
d) estatocisto e poríferos
e) nematocisto e cnidários

14)UFSC “... Os moluscos constituem um grupo muito bem sucedido na natureza. Ocupam vários ambientes
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e exibem hábitos de vida bastante diversificados”
Trecho extraído do livro “Biologia”, de Amabis e colaboradores, 1974, p.294.
Em relação a esse filo e baseado na observação dos diferentes hábitos mostrados na
figura, assinale a(s) proposição(ões) verdadeira(s).

01. A respiração é branquial nos animais aquáticos e pulmonar nos terrestres.
02. Os gastrópodos possuem no assoalho da faringe a rádula que utilizam para raspar o
alimento.
04. A figura representa o grupo dos bivalvos, que se caracterizam por apresentar uma
concha formada por duas partes chamadas valvas, no interior das quais se encontra a
cabeça, diferenciada, o pé e a massa visceral.
08. O grupo dos bivalvos compreende muitos animais comestíveis e importantes economicamente,
como os mexilhões, as ostras e os “escargots”.
16. Como características embrionárias são celomados, deuterostômios e apresentam simetria
radial.
32. A lula é um decápodo com o corpo afilado em forma de cone e a cabeça com oito
tentáculos.
64. Baseado na figura podemos constatar que enquanto o Pecten é um animal de vida
livre, a ostra e o Mytilus são fixos.
Dê como resposta a soma das alternativas corretas.
15)Unifor-CE Em uma gástrula de camarão, injetou-se uma substância radiativa nas células
que circundam o blastóporo. Se tal substância permanecer nessas células, poderá ser
evidenciada, no animal adulto,
a) na região anal;
d) nas gônadas;
b) na região oral;
e) no intestino.
c) nas brânquias;
16) U.F. Viçosa-MG Considerando as minhocas e sanguessugas, é correto afirmar que:
a) pertencem à mesma Classe pois possuem o corpo formado por anéis;
b) a presença de cerdas pode diferenciar a minhoca da sanguessuga;
c) possuem sistema circulatório aberto e são organismos acelomados;
d) apresentam apenas reprodução assexuada e desenvolvimento indireto;
e) possuem o corpo cilíndrico sem segmentação verdadeira.
17) U.E. Maringá-PR Assinale o que for correto:
01. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômem, três pares de pernas e um par de antenas
são características da classe Chilopoda.
02. Os insetos com desenvolvimento do tipo holometábolo (metamorfose completa)
passam pelos estágios de larva e pupa; borboletas e moscas apresentam esse tipo de
desenvolvimento.
04. O exoesqueleto dos Arthropoda é uma das características que permitiu que alguns grupos
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desse filo ocupassem com sucesso o ambiente terrestre, pois ele reduz a perda de
água, que é um dos principais problemas que os animais enfrentam no meio terrestre.
08. Os insetos apresentam olhos compostos, aparelhos bucais modificados de acordo
com o hábito alimentar, e os órgãos excretores são os tubos de Malpighi.
16. Os integrantes da classe Crustacea são exclusivamente aquáticos, e a principal adaptação
que apresentam a esse meio é a respiração traqueal.
32. As principais características dos Arachnida são quatro pares de pernas, um par de
antenas, um par de mandíbulas e olhos compostos.
Dê como resposta a soma das alternativas corretas.
18) UFCE O conhecimento dos artrópodes é de grande importância médica. Mencione 02
razões que apoiem esta afirmativa e cite pelo menos duas classes de artrópodes envolvidos
em problemas de saúde humana.
19) UFR-RJ João, aluno do ensino médio que estava fazendo uma revisão em seus apontamentos
de zoologia, verificou que, ao contrário dos gastrópodes marinhos que apresentam
respiração branquial, os gastrópodes dulcícolas (que vivem em água “doce”) utilizam
oxigênio atmosférico através de sua cavidade paleal que é ricamente vascularizada,
como um pulmão primitivo. Surgiu, então, uma dúvida: “Por que esses animais aquáticos
respiram por pulmões? Outros moluscos, como os bivalves, respiram por meio de
brânquias, quer vivam em água “doce” ou salgada e o mesmo acontece com os peixes.
Por que, então, os gastrópodes dulcícolas não respiram por brânquias?”
João, ao formular tais questões, não lembrava que:
a) vivendo em águas rasas, a respiração pulmonar permite um aproveitamento melhor
do oxigênio atmosférico;
b) os gastrópodes dulcícolas representam o retorno ao ambiente aquático depois que
seus ancestrais conquistaram o ambiente terrestre;
c) a pressão parcial do oxigênio em águas interiores é muito menor que na água do mar;
d) próximo à superfície, a disponibilidade de alimentos é maior;
e) os gastrópodes não são planctófagos, não podendo realizar a filtração
20) UFMG Observe os animais representados nestas figuras:

Todos os seguintes parâmetros podem ser utilizados para incluir esses animais em um
mesmo grupo, exceto:
a) Apresentar digestão extracelular.
b) Botar ovos.
c) Constituir problema para a Saúde Pública.
d) Ser inseto

21) UFR-RJ Leia atentamente os quadrinhos abaixo:
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O diálogo acima nos permite deduzir que as duas personagens ocultas são:
a) um réptil e um anfíbio;
d) um réptil e um anelídeo;
b) um artrópodo e um anfíbio;
e) um artrópodo e um anelídeo.
c) um anfíbio e um réptil;
22) FATEC-SP Os sistemas respiratórios de minhocas, baratas, peixes e cobras são, respectivamente:
a) traqueal, cutâneo, branquial, pulmonar.
d) cutâneo, traqueal, pulmonar, pulmonar.
b) traqueal, traqueal, branquial, pulmonar.
e) cutâneo, traqueal, branquial, pulmonar.
c) cutâneo, cutâneo, branquial, branquial.
23) UFR-RJ Estrutura, função e grupo de animais,
representados na figura abaixo, apresentam-se
relacionados em:

a) célula flama – respiração – insetos;
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b) tubos de Malpighi – respiração – aranhas;
c) tubos de Malpighi – excreção – insetos;
d) célula flama – excreção – aranhas;
e) tubos de Malpighi – respiração – insetos.
24) UFSC As figuras ao lado representam
animais pertencentes a diferentes
filos.

01. A figura 1 refere-se a um platelminto.
02. Os filos, representados por 1 e
2, apresentam simetria bilateral.
04. A principal característica do filo
representado na figura 3 é o corpo
segmentado em anéis.
08. As moscas também fazem parte
do filo representado pela figura 4.
16. Todos os filos apresentados pertencem ao grupo dos vertebrados.
32. O animal representado na figura 3 é hermafrodita.
64. Todos os animais pertencentes aos filos representados por 2 e 4 são parasitas.
Dê como resposta a soma das alternativas correta
25) UFMT Os alunos de uma escola da rede pública de Cuiabá, após visita ao zoológico da
UFMT, fizeram um estudo sobre animais ali existentes. Julgue as descrições apresentadas,
usando (V) verdadeiras e (F) falsas.
( ) O jabuti é um animal de hábito terrestre com o corpo protegido por plastrões.
( ) A garça é um vertebrado amniota, pecilotérmico, que tem o hábito de recolher com
o bico a secreção gordurosa de sua glândula uropigiana.
( ) Os macacos possuem circulação dupla e completa, coração com 4 cavidades distintas
e hemáceas anucleadas.
( ) As odonatas (libélulas) são animais da Classe Insecta, possuem l par de asas, 3 pares
de pernas e passam parte de seu ciclo de vida como náiades no ambiente aquático.
26) U.F. Pelotas-RS Os cordados são considerados por muitos evolucionistas um dos últimos
estágios da evolução dos metazoários e incluem grupos bastante conhecidos e uma
diversidade de espécies muito significativa.
a) Cite o nome das 3 estruturas anatômicas que diagnosticam um cordado e que os diferem
dos demais grupos zoológicos.
b) Considerando-se especificamente os vertebrados, existe uma tendência na atualidade
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de subdividir o grupo mais basal – os peixes – em 3 grupos distintos: os Agnatos ou
Ciclóstomos, os Condrícties e os Osteícties. Quais as características distintivas que
são nominativas para cada um desses três grupos?
(ATENÇÃO: somente uma característica para cada grupo)
c) Num estágio mais avançado da evolução dos vertebrados, encontramos os TETRAPODA
(tetrápodos), grupo que, como o nome sugere, inclui representantes cujos quatro
membros locomotores estão bem formados, amplamente adaptados ao deslocamento
terrestre e com adaptações fisiológicas igualmente importantes para a sobrevivência
em terra firme. Quais os 4 grandes subgrupos de vertebrados que formam o
grupo dos tetrápodos?
27) VUNESP Maurício, com a intenção de alegrar a aula de Biologia, fez a seguinte trova:
“Cobra-cega não é do mato,
nem Joaninha é carrapato,
golfinho não é tubarão,
mas também vive no mar,
morcego não é gavião,
porém gosta de voar.”
a) De acordo com a trova de Maurício, responda a que classes pertencem os animais
sublinhados no texto.
b) Identifique na trova os animais que constituem exemplos de convergência adaptativa.
Justifique
28)UniforCE O gráfico abaixo mostra os resultados de uma experiência feita para comparar
o papel da pele ao dos pulmões, em certa espécie de sapo do hemisfério norte

Sobre esses dados fizeram-se as seguintes afirmações:
I. Nos meses mais frios, a respiração cutânea predomina sobre a pulmonar.
II. Nos meses em que o metabolismo dos animais é mais intenso, predomina a respiração pulmonar.
III. A respiração cutânea é praticamente constante ao longo do ano.
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É correto o que se afirma em:
a) I, somente
b) II, somente
c) III, somente
d) II e III, somente
e) I, II e III
29) UFF-RJ A bexiga natatória de um peixe tem importante papel no controle de sua flutuação
na água. Considere que um zoólogo ao estudar a anatomia de dois peixes ósseos de
mesmo tamanho – um de água salgada e outro de água doce – verificou que as bexigas
natatórias dos dois animais, quando vazias, tinham, aproximadamente, as mesmas dimensões.
Se estes animais estivessem vivos, em seus respectivos hábitats e à mesma profundidade,
pode-se afirmar que:
a) não haveria razão para que as bexigas natatórias dos dois peixes apresentassem volumes
diferentes;
b) a bexiga natatória do peixe de água salgada estaria maior do que a do peixe de água
doce;
c) as bexigas natatórias dos dois peixes teriam o mesmo volume mas, a do peixe de água
salgada acumularia mais água;
d) a bexiga natatória do peixe de água doce estaria maior do que a do peixe de água
salgada;
e) as bexigas natatórias dos dois peixes teriam o mesmo volume mas, a do peixe de água
doce acumularia mais água.
30) UFR-RJ Na história da conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados, os répteis
apresentaram soluções definitivas para alguns “problemas” que ainda mantinham os anfíbios
dependentes do ambiente aquático. Dentre as soluções dos répteis podemos citar:
a pele queratinizada, o pulmão com maior superfície de trocas gasosas e a eliminação de
catabólitos nitrogenados de baixa toxicidade e de baixa solubilidade.
Em relação à reprodução, cite duas conquistas evolutivas que conferiram aos répteis a
independência do ambiente aquático.
31) U.F. Viçosa-MG A vida animal ativa se restringe à faixa de temperatura entre –1ºC e
50ºC aproximadamente. Ainda que adaptações fisiológicas especiais permitam aos animais
suportarem condições climáticas extremas, é importante observar as respostas corporais
em relação à temperatura e ao metabolismo energético, diante de flutuações moderadas
de temperatura ambiental. Considerando a homeotermia em humanos, assinale a
alternativa incorreta:
a) O aumento da temperatura ambiental aumenta a circulação periférica.
b) A diminuição da temperatura ambiental reduz o consumo de oxigênio.
c) O tremor é um mecanismo que aumenta a produção de calor corporal.
d) A sudorese é um mecanismo que diminui o calor corporal.
e) A diminuição da temperatura ambiental aumenta a diurese.
32) VUNESP No interior do Estado do Mato Grosso, um pescador, após comer um sanduíche, entrou nas águas de um rio a fim de se refrescar. Não muito distante do local, um
jacaré, após abundante refeição, à base de peixes e aves da região, repousava sobre as
areias da margem do rio.
Considerando-se que as temperaturas da água do rio e da areia eram, respectivamente, de
18°C e 45°C e que as enzimas digestivas do homem e do jacaré têm sua temperatura
ótima entre 35°C e 40°C, deseja-se saber:
a) se o jacaré teria alguma dificuldade na digestão do alimento se permanecesse no rio
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após a sua refeição. Justifique.
b) para o pescador, qual seria o local mais apropriado para realizar a digestão do sanduíche, no rio ou às suas margens? Por quê?
33) UFR-RJ Sobre a placenta foram feitas três afirmações:
I. Pode realizar trocas gasosas e metabólicas na relação feto-mãe.
II. É atravessada por numerosas moléculas de anticorpos como gamaglobulinas e anticorpos
específicos que passam para o feto, conferindo-lhe imunidade permanente à
maioria das doenças infecciosas imunizantes.
III. Tem o papel de produzir os hormônios progesterona e estrogênio que mantêm o
útero numa condição de indiferença ao feto, impedindo sua expulsão.
IV. É um anexo embrionário presente em todos os mamíferos.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II;
b) II e III;
c) III e IV;
d) I e III;
e)II e IV.
34) MACKENZIE-SP

Na figura acima, que mostra a filogenia de alguns grupos de primatas, incluindo o homem,
é INCORRETO afirmar que:
a) os quatro grupos tiveram um ancestral comum.
b) o homem evoluiu a partir do chimpanzé.
c) o chimpanzé é mais próximo (evolutivamente) do homem do que o gorila.
d) o chimpanzé é mais próximo (evolutivamente) do homem do que do orangotango.
e) o gorila é mais próximo (evolutivamente) do orangotango do que o chimpanzé
35) UERJ

Considere, sobre os mamíferos, que:
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• têm densidades aproximadamente iguais;
• volume e superfície externa aumentam com taxas diferentes;
• geram maior quantidade de calor por unidade de massa e de tempo à medida que
aumenta o valor da razão entre superfície externa e massa.
O mamífero que apresenta a maior razão entre sua superfície externa e seu volume é
aquele representado, na tabela, pelo seguinte número:
a) I
b) II
c) III
d) IV
36) Cefet-PR Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Durante a gastrulação, uma das fases do desenvolvimento embrionário, ocorre a formação dos folhetos germinativos ou embrionários.
b) Nos ovos telolécitos dos répteis, a segmentação é do tipo meroblástica discoidal.
c) Os cnidários são exemplos de animais que possuem apenas dois folhetos embrionários.
d) A seqüência correta do desenvolvimento embrionário é: ovo → Mórula → blástula.
e) Deuterostômios são aqueles organismos nos quais o blastóporo dá origem à boca; são
exemplos os cordados e os artrópodes.
37) Unifor-CE Em uma gástrula de camarão, injetou-se uma substância radiativa nas células
que circundam o blastóporo. Se tal substância permanecer nessas células, poderá ser evidenciada,
no animal adulto,
a) na região anal.
d) nas gônadas.
b) na região oral.
e) no intestino.
c) nas brânquias
38) Fempar-PR O corpo humano é formado por estruturas bastante complexas, com uma
imensa quantidade de células, vários tipos de tecidos, órgãos e sistemas, visão mais desenvolvida
que a dos animais do solo, polegar em oposição aos demais dedos, desenvolvimento
cerebral e, conseqüentemente, grande inteligência. Ao estudarmos a formação das
glândulas tireóides e paratireóides, o epitélio de revestimento da uretra e da bexiga, a
córnea e o cristalino dos olhos, podemos afirmar que estas estruturas são formadas respectivamente
dos seguintes folhetos embrionários:
a) Mesoderme, Ectoderme e Endoderme.
b) Endoderme, Endoderme e Ectoderme.
c) Ectoderme, Mesoderme e Endoderme.
d) Ectoderme, Ectoderme e Mesoderme.
e) Mesoderme, Endoderme e Ectoderme.

39) UFMG Um professor apresentou à classe o seguinte problema:
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Qual deverá ser a variação do peso de um ovo de galinha, durante o processo de desenvolvimento
embrionário do pintinho, até um dia antes de seu nascimento?
Os alunos apresentaram diferentes respostas expressas pelas curvas abaixo. Assinale a
alternativa que mais se aproxima da resposta correta

40) U. F. Viçosa-MG Observe o esquema do embrião de um cordado, em corte transversal, e analise as
afirmativas seguintes.

I. A letra D representa a endoderme.
II. Os pulmões originam-se a partir do folheto C.
III. O folheto indicado por B dá origem ao cérebro.
IV. O coração forma-se a partir do folheto indicado pela letra A.
V. Alterações no folheto D não podem afetar as glândulas do tubo digestivo.
Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas VERDADEIRAS.
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) III, IV e V.
d) II e III.
e) IV e V
41) U. Uberada-MG-Pias Um biologista celular recebe para analisar 3 lâminas contendo
cortes histológicos de tecidos diferentes. Ele sabe que um dos cortes é de medula óssea,
outro de medula espinhal e o outro de testículo. As observações que ele fez estão descritas
abaixo:
Lâmina 1: Muitas células em divisão, onde se observam todas as etapas do processo, não
se observando nenhuma célula com alteração do número de cromossomos.
Lâmina 2: Nenhuma célula em divisão foi observada nesta lâmina.
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Lâmina 3: Muitas células em divisão, algumas delas em etapa onde se observa a ocorrência
de “crossing over” ou permuta.
Após analisar estes dados, podemos concluir que:
I. A lâmina 1 contém um corte de medula óssea;
II. A lâmina 1 contém um corte de medula espinhal;
III. A lâmina 2 contém um corte de testículo;
IV. A lâmina 2 contém um corte de medula espinhal;
V. A lâmina 3 contém um corte de testículo;
VI. A lâmina 3 contém um corte de medula óssea;
Estão corretas as alternativas:
a) II, IV e VI
b) I, III e V
c) I, IV e V
d) II, V e VI
42) U.F.R-RJ Sabe-se que uma característica importante dos seres pluricelulares é a divisão
de trabalho entre suas células. Essas células se reúnem e formam diversos tecidos que vão
desempenhar, assim, funções bem específicas. Considerando a afirmativa acima, identifique
a que tecido pertencem os tipos de células abaixo relacionados, citando a sua principal
função.
a) Macrófago —
b) Osteoclasto —
43) FUVEST-SP Em um organismo, células musculares e células nervosas diferem principalmente
por:
a) possuírem genes diferentes.
b) possuírem ribossomos diferentes.
c) possuírem cromossomos diferentes.
d) expressarem genes diferentes.
e) utilizarem código genético diferente
44) UFRJ A mioglobina é uma proteína do músculo que recebe e transfere o oxigênio da
hemoglobina do sangue para a respiração celular que ocorre nas mitocôndrias.
Para gerar ATP, a célula pode recorrer à glicólise anaeróbia (10 reações) ou recorrer ao
metabolismo aeróbio (cerca de 14 reações que incluem o ciclo de Krebs e o transporte de
elétrons pelos citocromos), além de depender do aporte de oxigênio molecular.
As galinhas têm dois tipos de músculos: (I) o claro, com poucas mitocôndrias e pouca
mioglobina, e (II) o músculo escuro, que contém muitas mitocôndrias e muita mioglobina.
Como nós sabemos, as galinhas vivem ciscando e raramente voam; isso significa que elas
usam muito as pernas e pouco as asas. Se um gato invade o galinheiro e ataca, a galinha
reage alvoroçadamente e tenta fugir, mas só é capaz de dar um vôo rasante.
Explique por que os músculos do peito são do tipo I e por que os músculos da perna são do tipo II.
45) UNICAMP Ciência ajuda natação a evoluir. Com esse título, uma reportagem do jornal
O Estado de S. Paulo sobre os jogos olímpicos (18/09/00) informa que:
“Os técnicos brasileiros cobiçam a estrutura dos australianos: a comissão médica tem 6 fisioterapeutas,
nenhum atleta deixa a piscina sem levar um furo na orelha para o teste do lactato e a
é filmado embaixo da
água vira análise de movimento”.
a) O teste Olimpíada virou um laboratório para estudos biomecânicos — tudo o que utilizado avalia a quantidade
de ácido láctico nos atletas após um período de
exercícios. Por que se forma o ácido láctico após exercício intenso?
b) O movimento é a principal função do músculo estriado esquelético. Explique o mecanismo de contração da
fibra muscular estriada.
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G A B A R I T O
1- a) Não, pois os ursos castanhos e polar pertencem a espécies diferentes (e até a gênero
diferentes) o que impossibilita um acasalamento com reprodução.
b) Essa diferenciação é conseqüência de um longo isolamento geográfico ocorrido há
milhares de anos.
2- F – F – V – V – F – F – F
3- a) Apresentam, simultaneamente, representantes de água doce e marinhos: poríferos e
celenterados.
b) Os cordados e os artrópodos possuem representantes de vida aquática, terrestres e
voadores.
Entre os artrópodos estão os insetos, e entre os cordados, os mamíferos e aves.
4-B
5-C 6-D 7- 1+4+64=68 8- V-V-F-V-F 9- F-V-F-V
10- a) Filaríase ou Elefantíase.
b) Acúmulo de líquido intersticial por obstrução dos vasos linfáticos, principalmente
nas pernas, mamas e bolsa escrotal.
11- a) Esponjas, cnidários e poliquetas possuem em seu ciclo de vida, uma fase de larva
móvel que se dispersa através das correntes marinhas. Essas larvas encontrando substratos
favoráveis neles se fixam.
b) As algas dependem da existência da luz para realizar a fotossíntese, mas nessa profundidade
não existe luz suficiente para a ocorrência de fotossíntese.
12- C 13- E 14- 1+2+64=67 15- B 16- B 17- 2+4+8=14
18- Muitos artrópodes procedem como vetores ou transmissores de doenças infecto-contagiosas,
como o mosquito da dengue e febre amarela (Classe Insecta), e o barbeiro, transmissor
da doença de Chagas (Classe Insecta). Outros são peçonhentos, como a aranha armadeira
(Classe Arachnida) e o escorpião-amarelo (Classe Arachnida), responsável
pelos acidentes mais sérios, principalmente em crianças.
19- B 20-D 21-B 22-E 23- C 24- 4+8+32=44 25- V-F-V-F
26- a) notocorda, fendas na faringe e tubo nervoso dorsal.
b) agnatos = sem mandíbulas
condrícties = esqueleto cartilaginoso
osteícties = esqueleto ósseo
c) anfíbios (Amphibia), répteis (Reptilia), aves (Aves) e mamíferos (Mammalia)
27- a) Cobra cega é um anfíbio ápode; carrapatos são artrópodes aracnídeos; golfinhos são
mamíferos; tubarões são peixes cartilaginosos (condricties) e, finalmente, morcegos são
mamíferos.
b) Há dois pares de animais que constituem exemplos de convergência adaptativa: golfinho
e tubarão ; morcego e gavião.
Justificativa:
Golfinho e tubarão são de classes diferentes, porém possuem os seus organismos adaptados
para a natação e ocupação do meio aquático. Morcego e gavião, também de classes
diferentes, possuem suas adaptações para o vôo e ocupação do ambiente aéreo.
28- E 29-D
30- Fecundação interna; ovo aminióta e/ou ovo com casca; catabólito
nitrogenado na forma de ácido úrico.
31- B
32- a) Sim, o jacaré teria dificuldades na digestão do alimento.
Justificativa:
Os jacarés são répteis, portanto, organismos pecilotermos. Isto é, a sua temperatura orgânica depende da temperatura do meio ambiente. No rio, a 18°C, o jacaré teria dificuldade
na digestão do seu alimento, isto porque as suas enzimas têm temperatura ideal de ação
entre 35°C e 40°C, bem acima da temperatura do jacaré no rio.
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b) Para o pescador não importa o local. Pode ser no rio ou às suas margens. Isto porque,
sendo mamífero, é homeotermo. Sua temperatura é constante e independe da temperatura
do meio ambiente. Portanto, suas enzimas não terão dificuldade em digerir o alimento.
33- D 34-B 35- A 36- E 37- B 38- B 39- B 40- B 41- C
42- a) Macrófago = pertence ao tecido conjuntivo e sua principal função é a fagocitose (defesa).
b) Osteoclasto = pertence ao tecido ósseo e sua principal função é a reabsorção (ou remodelação) óssea.
43- D
44- Os músculos usados para o vôo rasante são do tipo I porque podem gerar ATP rapidamente
para viabilizar a situação de fuga, mesmo na ausência de oxigênio, sem necessidade, portanto,
de mioglobina ou de mitocôndrias. Por outro lado, os músculos do tipo II exercitamse
por muito mais tempo e necessitam de um aporte maior de ATP, que é suprido pela
respiração aeróbia mitocondrial.
45- a) Em atividade física muito intensa, quando necessita-se de mais energia, muitas vezes o
aporte de O2
pelo sangue se torna insuficiente para produzir a energia adicional. Nessas
condições, as fibras musculares realizam também fermentação láctica, originando ácido láctico.
b) A fibra muscular se contrai devido ao deslizamento das fibras de actina sobre as fibras
de miosina no seu citoplasma, sob ação de íons Ca2+ e estímulo nervoso (contração voluntária).
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