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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 a seguinte árvore filogenética, apresentada no livro abaixo referido, onde é 

representada uma hipótese para filogenia dos metazoários (de acordo com as práticas adotadas na 

época) e um trecho retirado da mesma obra: 

 

A) Descreva os dois métodos de surgimento do celoma nas gástrulas tardias dos metazoários, a 

esquizocelia e a enterocelia, mencionados pela autora.  

B) A árvore da figura é anterior ao paradigma cladista, por isso, ela é aponta grupos viventes como 

ancestrais de outros grupos viventes. Podemos dizer que Libbie Hyman imaginava os metazoários 

... The remaining Bilateria have a true coelom 

that arises embryologically by two general 

methods, the schizocoelous and the 

enterocoelus... The schizocoelus forms 

appear to be related to the acoelomate and 

pseudocoelomate groups and constitute with 

them Protostomia... 

Hyman, L. H. 1940. The Invertebrates: 

Protozoa Through Ctenophora. McGraw-Hill. 



emergindo dos flagelados. Que grupo temos evidência hoje de ser, dentre os Opisthokonta, o grupo 

irmão dos Metazoa? 

C) Dentre os grupos de celomados representados, os artrópodes foram os que mudaram de posição 

mais radicalmente após dados moleculares começarem a ser empregados para inferência 

filogenética. Qual o nome do clado em que são recuperados correntemente? Cite ao menos quatro 

outros filos pertencentes a este. Que sinapomorfias podem ser apontadas em suporte a esta nova 

hipótese?  

D) No esquema, um dos nós é ocupado pela palavra “Planula”. O que é uma plânula)? Descreva a 
série de eventos necessária para “converter” uma larva plânula em um bilatério, no assim chamado 
“cenário Planulóide” para a evolução dos Bilateria, aparentemente implícito na figura analisada e as 
sinapomorfias de Bilateria.  
 
2) Observe a figura abaixo (Filogenia publicada em Nielsen, C. 2013. Animal Evolution: 

Interrelationships of the Living Phyla, terceira edição, Oxford University press): 

 

3) A figura a seguir foi retirada do livro Brusca R.C. & Brusca G.J. 2002. Invertebrates. 2nd edition, 

Sinauer Associates, Sunderland, MA. 

 

A) As setas indicam a transição para 

um estado de caráter que, de acordo 

com a hipótese filogenética expressa 

pela árvore, é uma homoplasia. Que 

estado é esse? Ele já foi empregado 

para associar os Artrópodes a que outro 

grupo de celomados? 

B) Escolha quatro nós da árvore e 

discuta as apomorfias que os 

sustentam.  

A) A que filo esse esquema de corte transversal 

pode ser atribuído? 

B) Que características representadas na figura 

permitiram essa conclusão? 

C) É possível observar uma cavidade corpórea. De 

que tipo de cavidade se trata?  

D) Discuta as relações filogenéticas do filo a que 

pertence o exemplar da figura com outros três filos 

da sua escolha. 



4) Observe a figura a seguir, nela estão representados exemplares das ordens Leptostraca e 

Euphausiacea, seus respectivos pereópodes, um decápoda e seus apêndices da região anterior para 

a posterior no sentido anti-horário, com exceção dos pleópodos, que aparecem não destacados do 

indivíduo: 

 

BLOCO II – VERTEBRADOS 
 

1) Observe a figura abaixo (retirada de Pough et al., 2008: 171; 216-217). 
 

 

Responda: 

A) Quais as características que definem a 

Classe Malacostraca, a que os três animais 

pertencem? 

B) Qual a principal apormorfia de 

Eumalacostraca, observável nas figuras? 

C) Descreva as correntes respiratórias em 

decápodas como os camarões. 

D) Descreva as modificações dos apêndices do 

péreon e cabeça do Decapoda em relação ao 

Euphasiacea. 



A) Cite os tipos de fenestração temporal encontrados em Amniota.  

B) Qual é a função das fenestras temporais? 

C) Cite pelo menos três grandes grupos viventes e os tipos de fenestração temporal neles 
encontrados. 

D) Vários organismos atuais tem crânios Sauropsida modificados em relação ao padrão Sauropsida 
ancestral, com as duas fenestras separadas por barras ósseas. Explique brevemente essas 
modificações em pelo menos dois grupos atuais. 

2) 

A) Cite e explique de modo breve, pelo menos três caracteres derivados e compartilhados 
pelos Amphibia (Pough et al. 2008: 221). 

B) Observe a figura (Pough et al. 2008: 230), descreva variações entre caracteres 
encontrados em anfíbios primitivos e viventes e comente sobre a funcionalidade dessas 
variações. 

 

3) Observe a figura. 

 

 

C) Quais são as três 
linhagens de anfíbios 
viventes conhecidas?  

D) Cite alguns caracteres de 
anfibios que estão 
relacionadas a dependência 
do grupo a ambientes 
aquáticos. 

 

A) Cite alguns componentes únicos 
do tegumento de mamíferos. 

B) Cite e explique algumas funções 
dos pelos dos mamíferos. 

C) Cite alguns exemplos de 
glândulas associadas ao tegumento 
e suas funções. 

D) Especializações do tegumento, 
ou apêndices tegumentários podem 
estar associadas à locomoção, a 
estratégias de defesa e ataque e ao 
comportamento reprodutivo de 
mamíferos. Dê pelo menos três 
exemplos dessas estruturas e suas 
funções. 

Estrutura do tegumento de Mammalia (Pough et al. 2008: 525) 

Triadobatrachus (à esquerda) e anfíbio 

anuro moderno (à direita). 



 

 

 

 

BLOCO III – EVOLUÇÃO 

 

1) Enumere três conceitos de espécie e sumarize brevemente suas caraterísticas principais. 

2) A especiação simpátrica é possível? Justifique sua resposta. 

3) Qual é a relação entre homologia, sinapomorfia e simplesiomorfia. 

4) O que é o evento conhecido como “Grande intercambio Biótico Americano”? 

4) Observe a figura (Pough et al. 

2008: 273). 

A) Pulmões faveolares, ou septados, são 
encontrados em Sauropsida. Quais são as 
estruturas únicas encontradas em aves, 
associadas aos pulmões faveolares, e envolvidas 
na respiração? Explique brevemente seu 
funcionamento. 

B) Descreva algumas vantagens do fluxo de ar 
no pulmão das aves ser unidirecional. 

C) Explique de modo breve o sistema de trocas 
de corrente-cruzada na respiração de aves. 

D) Observe a figura e descreva suscintamente os 
movimentos respiratórios de aves atuais, dando 
ênfase aos músculos e partes do esqueleto 
associados. 

Movimentos respiratórios de 

aves atuais (Pough et al. 2008: 

275) 


