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Questão 1.  

Compare os peixes ósseos e cartilaginosos, suas estruturas em comum, diferenças e a possibilidade de evolução 
e passagem ao ambiente terrestre. 

 

Questão 2.  
Peixes cartilaginosos podem ser encontrados milhares de quilômetros rios acima, apesar de serem peixes de água 

salgada, como os tubarões. 
Explique os processo que permitem que animais como estes sobrevivam em ambiente com pressão osmótica tão 

diversa. 

 
Questão 3.  

Alguns autores mencionam a possibilidade dos anfíbios sobreviverem com somente respiração cutânea. 
Qual a importância deste processo para sua evolução, já que possuem pulmões? 

 
Questão 4  

Descreva o sistema circulatório de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, com as diferenças entre cada um 

dos corações que os compõe. 
 

Questão 5.  
Enumere características que permitiram aos repteis alcançarem o meio seco, indicando de que forma a aquisição 

foi vantajosa para sua sobrevida longe do ambiente úmido. 

 
Questão 6.  

Descreva a fisiologia das aves, seus sistemas orgânicos, adaptações ao voo e regulação térmica. 
 

Questão 7.  

Um paciente ao chegar ao médico, percebe que ao exame clinico, o médico apalpa sua nuca, e ao questionar a 
razão de tal procedimento, recebe como resposta, um exame clínico para avaliar edemas nos nódulos linfáticos. 

Explique a conduta do médico. 
 

Questão 8.  
Elabore um comparativo entre os diversos tipos de excreção dos animais, indicando o ambiente ondem vivem, e a 

solubilidade em água do excreta. 

 
Questão 9.  

Elabore um comparativo entre os sistemas excretores dos animais estudados. 
 

Questão 10.  

Descreva o sistema excretor humano, sua relação com ADH e aldosterona. 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 


