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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. No caso de serem respondidas mais de 
10 questões, apenas as primeiras 10 serão corrigidas; 
 

 Responda às questões com letra LEGÍVEL, a tinta azul ou preta. 
 



BLOCO I – INVERTEBRADOS 
 
 
1) Compare as figuras abaixo, que representam duas hipóteses filogenéticas para os protostômios. 

Discorra  sobre  as  principais  similaridades  e  diferenças  encontradas  entre  elas  em  relação  aos 

grandes grupos,  isto é, Articulata, Cycloneuralia, Ecdysozoa, Protostomia e Spiralia  (máximo de 20 

linhas).

 

Figura 1: A. Hipótese de Dunn et al. (2014. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 45: 
371‐395. B. Hipótese de Brusca & Brusca (2007. Invertebrados, 2ª ed. Editora Guanabara Koogan, p. 
912). 
 
 
2) Descreva a morfologia e o funcionamento dos dois principais tipos esqueléticos encontrados em 
invertebrados, esqueleto hidrostático e exoesqueleto rígido, utilizando pelo menos um grupo 
taxonômico como exemplo (máximo de 20 linhas; Brusca & Brusca 2007: 53-58). 

 
3) Associe os três principais tipos de excretas nitrogenados ao hábitat de organismos aquáticos e 
terrestres e explique a relação desses compostos com a conservação de água e energia (máximo de 
20 linhas; Brusca & Brusca 2007: 69). 

 
4) Conceitue desenvolvimento indireto e direto exemplificando cada um com o ciclo de vida de um 
táxon invertebrado a sua escolha (máximo de 10 linhas; Brusca & Brusca 2007: 106-109). 

 
 
 
 
 



BLOCO II – VERTEBRADOS 
 
 
5) Observe a figura a seguir (retirada de Pough et al., 2013: 52) e responda às questões abaixo 
(Pough et al., 2008: 47-47; 64-65): 

 
A) Relacione as letras no cladograma às sinapomorfias listadas abaixo (1 pt cada): 

 

 
 
. dentes verdadeiros inseridos na maxila ou em espiral 
. tecidos mineralizados 
. ossos endocondrais  
. miômeros em forma de W  
. nadadeiras peitorais pares  
. presença de maxilas 
. ossos dérmicos 
 

B) Em qual posição no cladograma estão inseridos os Tetrapoda? (2 pts) 
 
C) Por que razão os agnatos (“AGNATHANS”) e ostracodermos (“Ostracoderms”) estão notados 
entre aspas? (1pt) 
 

Não se esqueça de numerar suas questões e transferi-las para a folha de respostas. 
 
 
6) Descreva sucintamente as diferenças entre o sistema circulatório simples da maioria dos 
Actinopterygii e o sistema circulatório duplo dos Tetrapoda, considerando a estrutura do coração e a 
captação e distribuição de oxigênio (Pough et al., 2008: 179-183): 

 
 
 
 



7) Considere a figura abaixo e responda as seguintes questões (Pough et al., 2008: 235-236; 255-
258):  

 

A) A qual grande grupo de vertebrados pertence as seção transversal de pele na figura? (4 pts)  

B) Explique as funções dos três diferentes tipos de glândulas representados na figura (2 pts 
cada): 

 
8) Leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir: 

Lactation  appears  to  be  an  ancient  reproductive  trait  that  predates  the  origin  of mammals.  The 

synapsid  branch  of  the  amniote  tree  that  separated  from  other  taxa  in  the  Pennsylvanian  (>310 

million  years  ago)  evolved  a  glandular  rather  than  scaled  integument.  Repeated  radiations  of 

synapsids  produced  a  gradual  accrual  of mammalian  features.  The mammary  gland  apparently 

derives from an ancestral apocrine‐like gland that was associated with hair follicles. This association 

is retained by monotreme mammary glands and  is evident as vestigial mammary hair during early 

ontogenetic development of marsupials. The dense cluster of mammo‐pilo‐sebaceous units that open 

onto a nipple‐less mammary patch  in monotremes may  reflect a  structure  that evolved  to provide 

moisture  and  other  constituents  to  permeable  eggs. Mammary  patch  secretions were  coopted  to 

provide nutrients to hatchlings, but some constituents  including  lactose may have been secreted by 

ancestral apocrine‐like glands  in early  synapsids. Advanced Triassic  therapsids,  such as  cynodonts, 

almost certainly secreted complex, nutrient‐rich milk, allowing a progressive decline  in egg size and 

an increasingly altricial state of the young at hatching. This is indicated by the very small body size, 

presence  of  epipubic  bones,  and  limited  tooth  replacement  in  advanced  cynodonts  and  early 

mammaliaforms. Nipples  that arose  from  the mammary patch  rendered mammary hairs obsolete, 

while placental structures have allowed lactation to be truncated in living eutherians. 

Oftendal,  O.  T.  2002.  The  mammary  gland  and  its  origin  during  synapsid  evolution.  Journal  of 

Mammary Gland Biology and Neoplasia 7(3): 225‐252. 

 
A) De acordo com o texto, qual é a grande diferença entre o integumento dos Synapsida 
comparados ao dos Amniota basais? (2 pts)  

B) Segundo os autores, qual seria a derivação das glândulas mamárias e qual teria sido sua 
função inicial? (4 pts) 
 
C) O surgimento de leite rico em nutrientes teria permitido a evolução de quais características 
entre os Synapsida, de acordo com os autores? (4 pts) 

 



BLOCO III – EVOLUÇÃO 
 
 
9) Explique os seguintes conceitos (cada item vale 2 pontos; Freeman & Herron, 2009: p. 112-131): 

A) Grupo monofilético;  
B) Grupo parafilético; 
C) Homoplasia; 
D) Sinapomoporfia; 
E) Homologia.  

10) Defina evolução convergente e forneça um exemplo de características morfológicas 
convergentes (Freeman & Herron, 2009: p. 115). 
 
11) Explique como as hipóteses filogenéticas se relacionam com as classificações biológicas. Dê 
dois exemplos de grupos tradicionalmente aceitos que são atualmente entendidos como não 
monofiléticos (Freeman & Herron, 2009: p. 130-131). 
 
12) Leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir (cada item vale 2,5 pontos): 

Phylogenetic trees depict evolutionary relationships among taxa. In cladograms, the only information 
conveyed is the topology itself, i.e. the succession of branching events resulting in a nested pattern of 
relationships. Other kinds of phylogenetic trees also contain information on evolutionary rates 
(depicted by branch lengths, phylograms) or absolute time (chronograms). In any case, it never 
makes a difference which taxa are drawn on the right side of the tree and which on the left (the same 
holds for the upper and lower sides in horizontal trees). Relationships (i.e. the recency of common 
ancestors) are only represented by the succession of splitting events, and therefore, in a vertical tree, 
only the y-axis (time) contains information. The x-axis does not contain directional information, i.e. 
whether a group is more basal than or ancestral to another! (…). Phylogenetic trees consist of 
branching lineages, each node (unless it is a polytomy) gives rise to two sister taxa. Sister taxa are, 
by definition, of the same age, and none of them can be more basal than or even ancestral to the 
other. Which of the two is depicted on the right and which on the left side is irrelevant and just a 
matter of convention or, perhaps more precisely, tradition. The latter has it that species-poor lineages 
(or those falsely deemed more “primitive”) are usually shown on the left side, the species-rich sister 
taxa on the right (“ladderize right” trees). This invites a common misconception, namely to read or 
interpret trees from “left to right” and to conclude that there is an element of progress from left to right 
when there is not (the so-called “primitive lineage fallacy”, Omland et al. 2008). All branches can be 
freely rotated around the nodes without changing the topology or any other information content of the 
tree (…). (…) No terminal taxon in a phylogenetic tree (cladogram, phylogram, chronogram) can be 
basal (basal to what anyway? It is just as “far away” from its ancestor as its sister group). Basal taxa 
exist, but not at the tips of trees, they are internal ancestral or stem species (…). Nor can taxa as a 
whole be primitive, plesiomorphic, advanced, progressive or apomorphic; these terms apply to 
characters and their various states – species and other taxa are always an amalgam of 
plesiomorphies and apomorphies. 
 
Zachos, F. E. 2016. Tree thinking and species delimitation: Guidelines for taxonomy and phylogenetic 
terminology. Mammalian Biology 81: 185-188 
 

A) De acordo com o autor, qual a diferença entre um cladograma e outros tipos de árvores 
filogenéticas? 

B) Explique a “falácia da linhagem primitiva” descrita no texto. 
C) Por que podemos rodar os clados nos nós sem modificar a informação da filogenia? 
D) Com base no texto, explique por que não podemos dizer, por exemplo, que as esponjas 

são metazoários basais ou primitivos. 


