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Leia atentamente as instruções a seguir: 
 

 Nunca colocar o nome nas folhas de respostas ou na prova. A identificação das mesmas 
será feita com um código numérico de modo a manter o candidato anônimo para os 
corretores;  

 Existem 3 (três) blocos de questões: invertebrados, questões de 1 a 4; vertebrados, questões 
de 5 a 8; evolução, questões de 9 a 12; 

 As questões devem ser respondidas apenas nas folhas de papel almaço, nunca na prova, 
mesmo que ela for de múltipla escolha ou verdadeiro ou falso; 

 Cada bloco de questões deverá ser respondido em uma folha de papel almaço separada; 
 As questões valem, cada uma, 10 pontos. O valor de cada subitem, quando for o caso, está 

discriminado na própria questão; 
 A prova tem duração de 3 (três) horas e está constituída de 12 (doze) questões, mas você 

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

 
BLOCO I – INVERTEBRADOS 
 
1) Tome em consideração o seguinte sumário, apresentado no artigo abaixo, onde é demonstrada a 
expressão de genes envolvidos na especificação da região anterior do corpo dos bilatérios: 

Sinigaglia, C., Busengdal, H., Leclè re, L., Technau, U., Rentzsch, F. (2013) The Bilaterian Head 
Patterning Gene six3/6 Controls Aboral Domain Development in a Cnidarian. PLoS Biol 11(2): 
e1001488. doi:10.1371/journal.pbio.1001488 

“The evolutionary origin of head development is a fundamental question for understanding the 
evolution of animal body plans. Bilaterally symmetrical animals (Bilaterians) have an anterior-posterior 
(head-to-tail) axis, whose anterior end is usually characterized by a nervous system centralization, the 
brain. This region is often associated with a distinct structure, the head, and its development is 
regulated by a set of conserved transcription factors and signalling molecules. Bilaterians evolved 
from an ancestor shared with cnidarians (corals, sea anemones, jellyfish), but brain-like structures are 
absent in cnidarians, although they have an obvious oral-aboral axis. Cnidarian larvae move with the 
aboral pole forward, but as adult polyps this pole is anchored to the ground, while the oral end is used 
for feeding. It is unclear whether one of the termini of cnidarians corresponds to the bilaterian head-
forming region. We show here that in the sea anemone Nemarosrella vectensis genes regulating 
bilaterian head development are expressed at the larval aboral pole and that a key anterior 
developmental gene, six3/6, controls the development of the aboral pole. These findings support the 
hypothesis that the anterior, head-forming, region of bilaterians and the aboral region of cnidarians 
derived from the same domain of their last common ancestor and are therefore homologues.” 

A) A partir dos resultados apresentados pelo autor, qual deve ser o equivalente nos Bilateria ao eixo 
oral-aboral dos cnidários (2 pts)?  

B) A simetria guarda relação com a maneira como o animal se relaciona com o ambiente que o 
circunda. Discuta as diferenças a esse respeito entre a simetria bilateral e radial e relacione com as 



características observadas em Cnidaria e Bilateria no que se refere ao sistema nervoso e sensorial (4 
pts).  

C) Cite um exemplo de animal que convergentemente adquiriu uma simetria próxima a radial a partir 
de ancestrais tipicamente bilatérios (2 pts).  

D) Além da simetria, que outras características definem o clado Bilateria (2 pts)? 
 
 
2) Dada a fotografia abaixo: 

 

A) A que classe pertence o animal representado? 

É  possível  dizer  que  o  filo  a  que  pertence 

apresenta a sua classificação em classes baseada 

nos princípios cladísticos? Por quê? (4 pts) 

B) Quanto  à  forma  como o  vitelo  é produzido  e 

depositado,  os  ovos  dos  Platyhelminthes  são 

classificados  em  arcóforos  e  neóforos.  Descreva 

os dois tipos. Os do animal ao lado se enquadram 

em qual categoria? (4 pts). 

C) O verme da figura apresenta tubo digestivo 
completo? (2 pts) 

 
 
 

 
3) A figura a seguir foi retirada do livro Brusca R.C. & Brusca G.J. 2007. Invertebrados. 2ª edição, 
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. Ela mostra as hipóteses alternativas a respeito da filogenia dos 
artrópodes: 

A)  Mencione  duas  características  tradicionalmente 

empregadas  para  diagnosticar  cada  um  dos  quatro 

grandes grupos  listados. Dentre essas  características 

quais  são  prováveis  sinapomorfias  e 

simplesiomorfias? (4 pts) 

B)  Que  características  suportam  o  agrupamento 

(Crustacea,  Myriapoda,  Hexapoda)  observado  nas 

árvores A e B? (2 pts) 

C) Que características suportam os agrupamentos 
alternativos (Myriapoda, Hexapoda) e (Crustacea, 

Hexapoda)? Qual tem sido recuperado em análises mais recentes e qual é tido como o agrupamento 
tradicional (2 pts)? 

D) Ainda a respeito dos artrópodes, como se dá a regulação hormonal da muda? Uma técnica muito 
comum na aquacultura de decápodes é a ablação cirúrgica do pedúnculo ocular. Qual é o efeito 
esperado desse procedimento sobre o controle da muda? (2 pts) 



4) Observe a figura a seguir (retirada do livro Brusca R.C. & Brusca G.J. 2007. Invertebrados. 2ª 
edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro): 

A) Identifique o filo a que pertence o animal 
que apresenta esse sistema de órgãos. (2 
pts) 

B) Cite o nome do sistema representado e 
explique o seu funcionamento. (4 pts) 

C) Cite ao menos duas outras apomorfias do 
filo a que pertence o animal em questão (4 
pts). 

 
 
 
 
 

BLOCO II – VERTEBRADOS 
 
5) Os vertebrados (subfilo Vertebrata) constituem um dos grupos mais diversificados de animais, e 
compartilham o filo Chordata com dois outros subfilos, os Urochordata e os Cephalochordata. Apesar 
de todos compartilharem caracteres em comum, como a notocorda e o endóstilo, os vertebrados 
podem ser diferenciados do restante dos Chordata por uma série de características. Complete o 
quadro a seguir no qual são contrastadas algumas características de cordados não-vertebrados com 
a de vertebrados primitivos (Pough et al., 2008: 23-24) (2 pts cada): 
 
 Cordado não-vertebrado generalizado Vertebrado primitivo 

A) Notocorda estende-se até a extremidade 
rostral da cabeça 

 

B) Movimento de água através da faringe e 
sobre os arcos branquiais por ação ciliar 

 

C) A digestão do alimento é intracelular: 
partículas alimentares individuais entram 
em células que revestem o intestino. 

 

D) Líquidos do corpo com a mesma 
concentração e a mesma composição 
iônica da água do mar. Não há 
necessidade de controle do volume nem 
de regulação iônica. 

 

E) Miômeros com forma de um simples "V"  

 
Não se esqueça de numerar suas questões e transferi-las para a folha de respostas. 
 
6) Leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir (Pough et al., 2008: 298): 
 
“A hearing ear was not a feature of the earliest tetrapods - it evolved independently in amniotes and 
non-amniotes, and separately in different lineages of amniotes. The lagena (called cochlea in 



mammals) is a structure in the inner ear that is devoted to hearing, and it seems to be an ancestral 
feature for all amniotes. In contrast, the middle ear appears to have evolved independently several 
times among amniotes. Mammals have a completely enclosed middle ear involving the stapes (the 
old hyomandibula) and two additional bones, whereas all sauropsids have a single-boned middle ear, 
consisting of only the stapes. And beyond these differences, details of the ear structure suggest that 
among sauropsids the final condition of the middle ear evolved independently in turtles, lepidosaurs, 
and archosaurs, and within synapsids a fully enclosed middle ear evolved independently in 
monotremes and therian mammals.” (Pough et al. 2013:282) 

A) O que é a lagena, e como esta estrutura é chamada nos mamíferos? (4 pts) 

B) Que diferenças estruturais existem que sugerem que o ouvido médio surgiu independentemente 
em mamíferos e nos Sauropsida? (2 pts) 

C) A condição final do ouvido médio pode ser considerado estritamente homóloga entre os diferentes 
grupos de Sauropsida? Por que? (4 pts) 

 
7) Considere a figura abaixo e responda as seguintes questões (Pough et al., 2008: 65-66):  

 

A) Por que Osteichthyes, como tradicionalmente definido, não pode ser considerado um grupo 
monofilético? Que providência taxonômica pode ser tomada para torná-lo um grupo monofilético? 
(4 pts)  

B) Cite ao menos uma sinapomorfia para cada um dos seguintes grupos (2 pts cada): 

Chondrichthyes 

Actinopterygii 

Sarcopterygii 

 

 

 

 



8) Observe a figura abaixo e identifique as estruturas enumeradas (Pough et al., 2008: 437): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCO III – EVOLUÇÃO 
 
9) Dobzhanski (1970) relaciona uma série de mecanismos que contribuem para o isolamento 
reprodutivo de espécies, separados em dois tipos principais de acordo com a formação ou não de 
zigotos.  

Cite e explique dois mecanismos de isolamento reprodutivo de espécies. 

10) Observe as figuras abaixo.  

 

 

Comparações entre asas de morcegos e asas de aves são frequentemente utilizadas como 
exemplos em discussões sobre homologia. A evolução dos caracteres das asas de morcegos e das 
asas das aves constitui um bom exemplo de homologia ou de homoplasia? Explique. 

2 

3 

31 

4 5

5



11) A Biogeografia tem como objetivos os estudos de padrões de distribuição geográfica dos 
organismos, incluindo a investigação das origens desses padrões. Como os fenômenos de dispersão 
e vicariância podem influenciar na distribuição geográfica das espécies? 
 
12) Observe a figura: 
 

 
 
Defina grupos monofiléticos e grupos parafiléticos. 
 
 


