
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Biologia 
Professor: Rubens Oda 

 

 Exercícios de Aves e Mamíferos 
 
1. As aves são animais que apresentam o metabolismo muito elevado em relação aos répteis, 
exercendo um bom controle sobre a temperatura corporal. Isso ocorre porque as aves 
apresentam  

a) glândulas sudoríparas e excreção de ácido úrico.  
b) sacos aéreos e corpo coberto de penas.  
c) circulação dupla e coração tetracavitário.  
d) sistema digestório completo e tecido adiposo 

 
 
2. Existe um tipo popular que pergunta: “Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?” Sendo a 
galinha uma ave, do ponto de vista biológico e evolutivo, a alternativa correta para responder a 
essa questão é: 

a) O ovo, pois as aves são todas ovíparas. 
b) O ovo, pois as aves descendem dos répteis, que também põem ovos. 
c) A galinha, pois o ovo surgiu nas aves posteriormente. 
d) O ovo, que deu origem às aves e depois aos répteis. 
e) A galinha, pois os répteis que originaram as aves não punham ovos. 

 

 

3. Homeotermia e coração completamente dividido em quatro câmaras são aquisições 
importantes de: 

a) Peixes em relação a protocordados. 
b) Anfíbios em relação a peixes. 
c) Répteis em relação a anfíbios. 
d) Aves em relação a répteis. 
e) Mamíferos em relação a aves 

 

 

4. Um estudante visitou a Serra da Cantareira e analisou os seguintes seres vivos:  
I. sabiá  
II. musgo  
III. cotia  
IV. carpa  
 

Com relação a eles, fez cinco afirmações. Assinale a única que esteja totalmente correta.  
a) Dois deles apresentam diafragma.  
b) Dois deles apresentam bico córneo.  
c) Dois deles apresentam meiose espórica.  
d) Apenas um deles apresenta meiose espórica.  
e) Todos apresentam meiose gamética. 

 
 
5. Ave brasileira conviveu com dinossauros. Com essa manchete, o jornal Folha de S.Paulo 
(11.08.2005) relata a descoberta, no interior do Estado de São Paulo, de fósseis de aves que 
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seriam tão antigas quanto os dinossauros. Caso este fato se confirme, podemos afirmar 
corretamente que:  

a) essa descoberta revoluciona o conhecimento sobre a evolução dos vertebrados. Até agora, 
admitia-se que as aves surgiram a partir dos dinossauros e, portanto, não poderiam ter 
convivido com eles.  

b) a descoberta é revolucionária por derrubar a teoria de que as aves descendem dos répteis. 
Como ambos conviveram num mesmo período, passa-se então a postular que aves 
tenham descendido diretamente de um grupo mais antigo, possivelmente dos peixes 
pulmonados.  

c) essa convivência derruba a informação mais aceita atualmente de que o Brasil é um dos 
poucos países do mundo em que não há indícios da presença de dinossauros no passado. 
Até o momento, não foi localizado fóssil algum desses répteis em nosso território.  

d) existe certa inadequação na manchete. O fato de os fósseis serem tão antigos quanto os 
dinossauros não prova que houve convivência entre aves e esses répteis, principalmente 
porque as evidências de dinossauros em nosso território são ainda fracas. 

e) a informação é interessante por se tratar de ave brasileira; porém, não é novidade que as 
aves conviveram com alguns dinossauros. Várias teorias apontam para o fato de que 
possivelmente aves e algum grupo de dinossauros tenham tido um ancestral comum. 

 

 

6. De um modo geral, o período normal de gestação de um mamífero está diretamente 
relacionado ao tamanho do corpo. O período de gestação do elefante, por exemplo, é de 22 
meses, o do rato doméstico apenas 19 dias. O gambá, entretanto, que tem tamanho corporal 
maior que o do rato doméstico, tem um período de gestação de apenas 13 dias e seus filhotes 
nascem muito pequenos, se comparados com os filhotes do rato. Considerando estas 
informações, responda. 
a) Por que o gambá, de maior porte que o rato tem período de gestação menor? Justifique. 
b) Qual é o anexo embrionário presente no rato e no elefante, mas ausente, ou muito pouco 
desenvolvido, nos gambás? Cite uma função atribuída a este anexo embrionário.  
 
 
7. Cubatão esquece traumas e torna-se exemplo de recuperação ambiental. (...) O guará-
vermelho, ave rara que havia desaparecido da região em conseqüência da poluição e que estava 
ameaçada de extinção, voltou a habitar os manguezais, a procriar e se tornou símbolo de 
despoluição de Cubatão. (...)  

(Agência Brasileira de Notícias, www.abn.com.br/ 17.06.2004.)  
 
O guará-vermelho (Eudocimus ruber) é uma ave que ocorria ao longo de todo o litoral brasileiro. 
Hoje, está restrito à região compreendida pela costa dos estados 

do Amapá, Pará e Maranhão, onde se alimenta de caranguejos, caramujos e insetos e forma 
ninhais na copa das árvores, partilhando espaço com colhereiros e cabeças-seca. Pesquisadores 
admitem que a população de guarás de Cubatão, SP, ali se estabeleceu no início da década de 
80, a partir de alguns poucos indivíduos que migraram do norte do país.  
a) Além da redução dos níveis de poluição, cite dois outros fatores que podem ter permitido o 
restabelecimento de uma população de guarás na região de Cubatão.  
b) Por que as aves em geral são consideradas bons indicadores da qualidade ambiental? 

 


