
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina: Ciências 

Conteúdo: 
Conteúdo 

- Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.  

 Diferenças entre esses seres vivos e importâncias 

 

Lista de exercícios 

1-Cite cinco características gerais dos peixes. 

2) Explique como é o formato do corpo dos peixes.  

3) Os peixes são animais pecilotérmicos? Por quê? Lembre-se da relação entre sua 

temperatura corporal e o meio ambiente.  

4-O que é a linha lateral dos peixes?  

5-Cite cinco características gerais dos anfíbios.  

6-Quais são os tipos de respiração nas duas fases do desenvolvimento dos anfíbios?  

7-Como são classificados os anfíbios?  

8-Cite cinco características gerais dos répteis.  

9-Como se divide a classe dos répteis?  

10-Qual a grande conquista dos répteis para a sua adaptação no meio terrestre?  

11-Qual é a principal característica que distingue os mamíferos dos demais seres vivos? 

12-As aves são animais que conseguem voar porque, durante sua evolução, elas foram se 

adaptando, aprimorando, assim, essa função. Que adaptações elas desenvolveram que lhes 

permitem voar? 

13-Os mamíferos se classificam em três grupos. Quais são eles? Explique. 

14-Qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos  
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répteis durante a era mesozóica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla 

distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre?  

a) prolongado cuidado coma a prole, garantindo proteção contra os predadores naturais.  

b) aparecimento de ovo com casca, capaz de evitar o dessecamento.  

c) vantagens sobre os anfíbios na competição pelo alimento.  

d) extinção dos predadores naturais e consequente explosão populacional.  

e) abundância de alimento nos ambientes aquáticos abandonados pelos anfíbios 

15-Os vertebrados conquistaram o ambiente terrestre através da formação de um tipo de 

ovo capaz de se desenvolver fora da água. Esta conquista aparece pela primeira vez em  

a) mamíferos  

b) aves  

c) répteis  

d) anfíbios  

e) peixes  

16-A tartaruga, a lagartixa e o jacaré de papo amarelo, pertencem, respectivamente, às 

seguintes ordens de répteis:  

a) quelônios, lacertílios e crocodilianos.  

b) lacertílios, quelônios e crocodilianos.  

c) quelônios, crocodilianos e lacertílios.  

d) cetáceos, arapongas e quelônios.  

17-A ausência de bexiga urinária e a eliminação contínua de fezes pode ser  

considerada (em aves) uma adaptação a(ao):  

a) homeotermia.  

b) postura de ovos.  

c) pecilotermia.  

d) vôo.  



e) vida arborícola.  

18-A figura representa um conhecido animal dos rios da Amazônia. A característica que 

permite incluí-lo na classe dos mamíferos e excluí-lo das demais é: 

 

a) presença de pelos.  

b) homeotermia.  

c) viviparidade.  

d) coração com quatro cavidades.  

19-No curso da evolução, os primeiros vertebrados a conquistar efetivamente o  

ambiente terrestre foram:  

a) os anfíbios, cujos adultos respiravam por pulmões.  

b) as aves, que podiam voar por grandes distâncias sobre os continentes.  

c) os mamíferos marsupiais, cujos embriões se  

desenvolviam em uma bolsa de pele na barriga da mãe.  

d) os mamíferos placentários, cujos embriões se desenvolviam no útero materno.  

e) os répteis, cujos ovos podiam desenvolver-se fora do ambiente aquático.  

 

20-Mamíferos são animais extremamente interessantes, existindo cerca de quatro mil 

espécies conhecidas, distribuídas pelo mundo. 

Esses animais encontram-se classificados em dois grandes grupos, onde os ornitorrincos e 

as équidnas (exclusivos da Austrália) pertencem à Subclasse Prototheria e todos os outros 



animais estão colocados na Subclasse Theria. Com relação aos mamíferos, são Marsupiais 

e Placentários, respectivamente:  

a) morcego e baleia.    

b) rato e cachorro.    

c) gambá e morcego.    

d) canguru e gambá.    

GABARITO 

1-Possuem corpo hidrodinâmico ; possuem o corpo coberto por 

escamas;  possuem brânquias; possuem bexiga natatória ou óleo no fígado  

2-Hidrodinâmico: achatado lateralmente e alongado. 

3-Sim, a temperatura do corpo varia conforme a do ambiente 

4-Estruturas relacionadas à percepção da pressão e temperatura da água 

5-Os anfíbios são vertebrados cuja característica fundamental é o desenvolvimento 

na fase larvária em meio aquático e na fase adulta em meio terrestre. Possuem pele 

úmida lisa, além de respiração pulmonar e cutânea; são ectotérmicos.   

6-Na fase larval, respiram por brânquias; na fase adulta, respiram pela pele e pelos 

pulmões. 

7-Anuros, urodelos e ápodes. 

8-Os répteis possuem pele seca e rica em queratina; possuem poucas glândulas 

superficiais; temperatura corporal variável (pecilotérmicos/ ectotermicos ), de acordo 

com o ambiente; fecundação interna e ovo com casca 

9-Quelônios, crocodilianose escamados. 

10-Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar, com sucesso e 

definitivamente, o ambiente terrestre. Isto porque desenvolveram algumas 

características adaptativas, tais como: presença de casca calcária envolvendo o 

ovoepele impermeável, seca, sem glândulas, revestida por escamas 

epidérmicas(nas cobras e lagartos), por placas  

córneas(nos crocodilos e jacarés) ou ainda por placas ósseas 



(nas tartarugas), formando uma carapaça que protege o animal contra a 

desidratação 

11-Os mamíferos são os únicos animais que possuem glândulas mamárias, que 

produzem leite para alimentar os filhotes. 

12-    As aves não possuem dentes e muitos ossos de seu esqueleto sofreram fusão. 

Elas têm asas no lugar dos membros anteriores, possuem penas, leves e flexíveis, 

que facilitam o voo, e apresentam ossos pneumáticos, que são ocos e contêm ar, 

tornando o corpo mais leve e o voo, mais fácil. O osso esterno possui forma de 

quilha, em que se prendem os fortes músculos peitorais que movimentam as asas. 

Não apresentam bexiga urinária e no sistema respiratório há sacos aéreos - bolsas 

cheias de ar -, que além de diminuírem a densidade das aves ainda reservam ar 

durante os voos. 

13-Prototérios- mamíferos que possuem pelos e produzem leite. A fêmea possui 

glândulas mamárias, mas não tem mamilos. São ovíparos e têm cloaca. 

Metatérios -mamíferos com placenta pouco desenvolvida: o embrião completa seu 

desenvolvimento dentro de uma bolsa chamada marsúpio existente no ventre da 

mãe. As glândulas mamárias ficam no interior do marsúpio. 

Eutérios -mamíferos vivíparos, com placenta bem desenvolvida. 

14-b 

15-C 

16-a 

17-d 

18-a 

19-e 

20-c 

 


