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• Leia as instruções:
o Existem 3 (três) blocos de questões: invertebrados, questões de 1 a 4; 

vertebrados, questões de 5 a 8; evolução, questões de 9 a 12
o As questões valem, cada uma, 10 pontos. O valor de cada subitem, 

quando for o caso, está discriminado na própria questão;
o A prova tem duração de 3 (três) horas e está constituída de 12 (doze)  

questões, mas você DEVE RESPONDER APENAS 10 (dez) questões;
o Responda às questões com letra LEGÍVEL, a tinta azul ou preta.

Bloco I - Invertebrados

1- Observe a figura abaixo referente a um corte transversal de um metazoário 
invertebrado e responda o que se pede:

Fonte: http://shs.westport.k12.ct.us/mjvl/biology/dissect/earthworm.htm

a- Este animal apresenta notocorda ventral? Justifique. (2 pts.)
b- O aparelho excretor é protonefridial? Justifique. (2 pts.)
c- Da figura, depreende-se a ausência de cavidade corporal? Justifique. (2 

pts.)



d- Quais  são  os  componentes  da  parede  corporal  e  de  qual(is)folheto(s) 
embrionário(s) eles são originados? (2 pts.)

e- Qual é a característica e a função do componente morfológico sublinhado 
na figura? (2 pts.)

2- Abaixo são fornecidos um cladograma que ilustra a Teoria Polipóide para os 
Cnidaria  (supondo  monofiletismo),  juntamente  com  um  rol  de  caracteres 
morfológicos  que  são  utilizados  para  a  construção  deste  cladograma, 
ordenados alfabeticamente, exceto aquele que constitui a sinapomorfia para 
todo o clado:

1- Aparecimento do velário
2- Estrobilização
3- Evolução do cnidocílio
4- Evolução da forma 

medusóide acraspedota
5- Evolução da forma 

medusóide craspedota
6- Evolução dos ropálios
7- Gônadas nos mesentérios 

completos
8- Medusa com formato 

cubóide
9- Olhos ropaliares com 

lentes
10

-
Perda dos mesentérios do 
trato digestivo

11
-

Perda dos nematocistos 
gastrodérmicos



12
-

Redução ou perda da fase 
polipóide

13
-

Reposicionamento dos 
tecidos gonadais para a 
epiderme

14
-

Simplificação da camada 
intermediária em uma 
mesogléia acelular

Responda:

a- Cite  qual  é  a  sinapomorfia  para  o  clado  Cnidaria,  que  dá  nome  ao  filo, 
descrevendo sua morfofisiologia. (4 pts.)

b-  Indique na figura uma s sinapomorfia ou autoapomorfia (no caso de grupos 
terminais)  presentes  entre  os  caracteres  citados  que  dão  coerência  ao 
cladograma fornecido, explicando e/ou descrevendo o caractere utilizado. (1 
pt. para cada caractere posicionado e explicado/descrito corretamente)

3- Leia o texto abaixo:

“Circulatory  systems,  open  or  closed,  generally  have  structural 
mechanisms  for  pumping  the  blood  and  maintaining  adequate  blood 
pressures. Beyond the influence of general body movements, most of these 
structures fall into the following categories: contractile vessels; ostiate hearts; 
and chambered hearts.

Blood pressure and flow velocities are intimately associated not only 
with the activity of the pumping mechanism but also with vessel diameters. 
Energetically, it costs a good deal more to maintain flow through a narrow 
pipe than through a wide pipe. This cost is minimized in animals with closed 
circulatory systems by keeping the narrow vessels short and using them only 
at sites of exchange (i.e., capillary beds), and by using the larger vessels for 
long-distance transport from one exchange site to another. But reducing the 
diameter of a single vessel increases flow velocity, which poses problems at 
an exchange site. This problem is solved by the presence of large numbers of 
small  vessels,  the  total  cross-sectional  area of  which  exceeds that  of  the 
larger vessel from which they arise.” Brusca & Brusca, 2003.

Responda:

a- Quais são os tipos de sistema circulatórios existentes? Cite um exemplo (filo) 
para cada tipo. (2,5 pts.)

b- Cite  quatro  maneiras  pelas  quais  os  fluídos  circulatórios  podem  ser 
impulsionados e um exemplo (grupo) onde ocorrem. (2,5 pts.)

c- Relacione  o  custo  energético  com  o  diâmetro  dos  vasos  sanguíneos  e 
explique porque isto ocorre. (2,5 pts.)

d- Explique o problema gerado por um fluxo sanguíneo acelerado em vasos 
sanguíneos nos locais de troca e como este problema é resolvido. (2,5 pts.)



4- Comente a evolução do sistema nervoso dos invertebrados do ponto de vista 
morfológico  e  funcional,  levando  em  consideração  os  seguintes  grupos: 
Porifera, Cnidaria, Nematoda, Molusca e Arthropoda.

Bloco II - Vertebrados

5. Indique a alternativa correta para a questão, com base em cladística. Faça um 
círculo a tinta na letra da alternativa correspondente.

Vertebrata

A- Lepidotríquias

B- Eletro-recepção

C- Escamas placóides

D- Desova oceânica

6.  Torpor  é  muitas  vezes  considerado  uma  adaptação  para  sobreviver  durante 
períodos  de  temperaturas  mais  frias,  pois  permite  que  o  organismo  consiga 
economizar uma quantidade de energia que normalmente seria usada para manter 
sua temperatura corporal elevada. Defina o que é o ´torpor profundo´. 

7. Leia o texto abaixo:

“The effect of temperature on sex determination is correlated with sexual size 
dimorphism of adults – high incubation temperatures produce the larger sex, which is 
usually female turtles.”

Pergunta: Como se dá a formação de tartarugas fêmeas?

8. Leia o texto abaixo:

“One derived characteristic of lizards is determinate growth. That is, increase in body 
size stops when the growth centers of the long bones ossify. This mechanism sets 
an upper limit to the size of individuals of a species and may be related to the 
specialization of most lizards as predators of small animals, such as insects.”

Pergunta: Qual apomorfia dos lagartos pode estar relacionada com sua dieta de 
presas de pequeno porte? Descreva a apomorfia em detalhes e a correlacione com 
a dieta indicada.



Bloco III – Sistemática e evolução

9) Os mecanismos de isolamento reprodutivo podem dividir-se em pós e 
pré-zigóticos. Indique qual ou quais das seguintes afirmações é ou são 
verdadeira(s).

A. O isolamento pré-zigótico é indicador da existência de mecanismos 
pós-zigóticos no mesmo grupo.

B. O isolamento pré-zigótico pode anteceder o desenvolvimento de barreiras 
pós-zigóticas.

C. O tempo do isolamento reprodutivo pode conduzir a isolamentos 
pós-zigóticos por divergência genética.

10. Leia atentamete o texto a seguir:

“The reality of taxonomic categories above the species level in part depends on how 
those categories are defined, and that is a later topic (Chapter 16). However, one 
point can be made here. Evolutionary biologists who support the biological species 
concept characteristically differ from those who support the ecological species 
concept in their attitude to the reality of taxa above the species level. The biological 
species concept can apply to only one taxonomic level. If species are defined by 
interbreeding, then genera, families, and orders must exist for some other reason. 
Mayr has been a strong supporter of the biological species concept and (in 1942, for  
example) duly reasoned that species are real, but that higher levels are defined 
more phenetically and have less reality; that is higher levels are relatively 
nominalistic. Dobzhansky and Huxley held a similar position.

Simpson, however, favored a more ecological theory of species. The 
ecological concept can apply in much the same way at all taxonomic levels. If the 
lion occupies an adaptive zone corresponding to a single ecological niche, then the 
genus Felis may occupy a broader adaptive zone, and the class Mammalia an even 
broader adaptive zone. Adaptive zones could have a hierarchical pattern 
corresponding to (and causing) the taxonomic hierarchy. All taxonomic levels could 
then be real in the same way. The relative reality of the species, and of higher 
taxonomic levels, is therefore part of the larger controversy between the ecological 
and reproductive species concepts.”

M. Ridley, Evolution, 2004, Blackwell Science Ltd., pp 376-377.

Responda quais das afirmações a seguir concordam com o exposto neste texto:



A. A ideia da realidade dos níveis taxonômicos superiores à espécies esta em 
parte relacionado com o conceito de espécie defendido.

B. Parte do suporte para a realidade das categorias taxonômicas superiores à 
espécie baseia-se no conceito de zonas adaptativas.

C. O conceito biológico de espécie permite suportar a realidade das espécies 
e das categorias taxonômicas superiores por se basear em critérios de isolamento 
reprodutivo.

11) Leia o texto a seguir e responda brevemente.

“Ancestral homologies are characters that were present in the common 
ancestor of the group of species under study. Derived homologies are homologies 
that evolved after the common ancestor, within the group of species under study. 
The distinction between ancestral and derived homologies is meaningless if we are 
only talking about two species by themselves: any homology for the two species is 
simply a homology. The distinction implies that we are comparing the two species 
with at least one other species. Then whether the homology is ancestral or derived 
depends on what that third species is.”

M. Ridley, Evolution, 2004, Blackwell Science Ltd., pp 431-432.

A. Homologias ancestrais são equivalentes a lesiomorfias. Verdadero ou 
falso?

B. Qual é o papel do critério de grupo externo para determinar entre 
homologias ancestrais e derivadas?

C. Afirmar que identificar uma homologia como ancestral ou derivada é 
relativo ao contexto é consistente com o texto acima? Por que?

12) Vicariância e dispersão são dois dos mecanismos mais relevantes para 
entender a distribuição geográfica das espécies.

A. Defina, brevemente, vicariância e de um exemplo.

B. Defina, brevemente, dispersão e de um exemplo.


