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Anfíbios e Répteis 

Teoria 

 

Anfíbios 

Os anfíbios são animais que dependem da água e da umidade para sua sobrevivência e reprodução. As 

principais ordens são: Urodela (salamandras), Anuros (sapos, pererecas e rãs) e as Gymnophionas (cobra 

cega, ou cecília). Os anuros apresentam uma fase larval (girino) aquática, enquanto o adulto é terrestre. 

Estes animais apresentam um coração com dois átrios e um ventrículo, com uma circulação dupla e 

incompleta. A respiração é pulmonar, porém como o pulmão é saculiforme, há pouca superfície de contato 

para trocas gasosas. Logo, a respiração ocorre também de maneira cutânea indireta. Anfíbios aquáticos 

(como algumas salamandras e os girinos) respiram por brânquias e podem excretar amônia. Anfíbios 

terrestres excretam ureia.  

A pele deles é fina e permeável. A reprodução é sexuada, com fecundação externa, formando um ovo sem 

casca. 

 

 
Representantes dos Anfíbios: salamandras, anuro e gimnofionas. 

Répteis 

Podemos dizer que os répteis são o primeiro grupo de animais que conquistaram efetivamente o ambiente 

terrestre. Os principais grupos são: Testudines (tartarugas, jabutis e cágados), Lacertilla (lagartos), Ophidia 

(cobras e serpentes) e Crododilia (crocodilos, jacaré e gavial). 

A circulação é dupla e incompleta, e a maioria deles apresenta um coração com três cavidades (2 átrios e um 

ventrículo – que inicia sua divisão com o septo de sabatier). Os crodolinianos apresentam o coração em 

quatro cavidades, porém há mistura do sangue nas artérias, na região do forâmen de Panizza. A respiração é 

pulmonar (pulmão parenquimatoso) e a excreção é por ácido úrico.  

A pele deles é queratinizada e impermeabilizada. A reprodução é sexuada, com fecundação interna, formando 

um ovo com casca e anexos embrionários (córion, alantoide e âmnio). 

 

 
Representantes dos principais grupos de Répteis: tartarugas, lagartos, ofídeos e crocodilianos.  
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Exercícios 

 

1. As cecílias, também chamadas de cobras-cegas, são facilmente confundidas com serpentes por 

observadores menos atentos, por também apresentarem corpo cilíndrico e desprovido de patas. 

Entretanto, uma análise mais cuidadosa pode diferenciar facilmente esses animais, pois as cecílias são 

anfíbios ápodos. Duas características apresentadas exclusivamente pelas cecílias, que as diferenciam 

das serpentes, são: 

a) corpo revestido por pele úmida e ovos com casca calcária. 

b) corpo revestido por escamas e respiração exclusivamente cutânea.  

c) pele rica em glândulas secretoras de muco e respiração cutânea.  

d) pele úmida e corpo revestido por escamas queratinizadas. 

 

 

2. Observe a tira abaixo. 

 

 
 

Em relação ao ciclo de vida de um anfíbio, é correto afirmar que 

a) a respiração ocorre através da pele somente nos indivíduos do primeiro quadrinho. 

b) a respiração é unicamente pulmonar na fase adulta. 

c) a ordem de surgimento dos membros posteriores e anteriores, ilustrada na tira, está invertida. 

d) os indivíduos do primeiro e do segundo quadrinhos apresentam respiração por brânquias. 

e) os indivíduos, na fase adulta, possuem estruturas que mantêm a pele impermeável. 

 

 

3. Considerando os aspectos evolutivos de répteis e as principais características apresentadas pelos 

mesmos, que possibilitaram uma melhor adaptação ao ambiente terrestre, pode-se afirmar que 

apresentam: 

a) Endotermia e circulação sanguínea fechada. 

b) Fecundação interna com ovos pequenos sem vitelo e endotermia. 

c) Respiração por pulmões, estrutura óssea porosa, com ossos menos densos que outros vertebrados. 

d) Ovos com casca adaptados para o ambiente terrestre, pele corneificada mais resistente à abrasão 

e à perda de água. 

e) Ectotermia e respiração cutânea.  
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4. Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Decisiva 

para essa conquista e ausente em peixes e anfíbios, a novidade adaptativa adquirida por esses animais 

foi a presença de 

a) sistema reprodutor com fecundação interna e produção de ovo amniótico, revestido por casca 

calcária. 

b) pálpebras móveis e glândulas lacrimais para proteger o olho em meio seco e repleto de partículas. 

c) pulmões com mecanismo de bombeamento à pressão, que possibilitaram a respiração no meio 

terrestre. 

d) sistema tegumentar com glândulas mucosas e serosas, que tornou o animal mais resistente à 

desidratação. 

e) coluna vertebral bem desenvolvida e reforçada por costelas fortes, para sustentação do corpo. 

 

 

5. Um grupo indígena do sudoeste dos Estados Unidos, denominado Anasazi, tinha um animal vertebrado 

entre as divindades que cultuava. O desenho ao lado baseia-se na figura encontrada em seus objetos 

sagrados. Um estudante, desejando identificar esse animal, ficou em dúvida entre duas classes de 

vertebrados e por isso solicitou, ao professor, informações quanto ao tipo de revestimento corporal ou 

quanto ao desenvolvimento embrionário do animal desenhado 

 
a) Como a informação sobre o revestimento corporal permite distinguir entre as duas classes?  

b) Como a informação sobre o desenvolvimento embrionário permite distinguir entre as duas 

classes?  
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Gabarito 

 

1. C 

As cecílias fazem parte do grupo das Gymnophiona, e são anfíbios sem patas e com corpo alongado. 

Assim como outros anfíbios, apresentam uma pele úmida e fina para que ocorra a respiração cutânea, e 

repleta de glândulas secretoras de muco. 

 

2. D 

Enquanto os anfíbios adultos apresentam respiração pulmonar e cutânea indireta, os girinos (estágios 

larvais e aquáticos) apresentam respiração branquial. 

 

3. D 

Os répteis são animais ectotérmicos com ovos megalécitos, revestidos por uma casca. Além disso, a 

pele é queratinizada, podendo ser chamada de corneificada, permitindo uma impermeabilização e 

impedindo a desidratação.  

 

4. A 

Dentre as características que permitiram a vida dos répteis no ambiente terrestre, temos a pele 

queratinizada (impermeabilização); ovo com casca calcária, âmnio, alantoide e cório (impermeabilização, 

proteção e hidratação do embrião); respiração pulmonar (dá oportunidade para a queratinização da pele 

sem reduzir o metabolismo); excreção de ácido úrico (evita perda de água pela urina) e fecundação 

interna (evita dependência da água para reprodução). 

 

5.  

a) Pela imagem podemos supor que pode se tratar de uma salamandra ou de um lagarto. Caso seja 

uma salamandra, um anfíbio, a pele será fina, úmida e revestida por muco, para que ocorra a 

respiração cutânea. Já os lagartos, répteis, apresentam a pele queratinizada, para evitar 

desidratação. 

b) Nas salamandras (anfíbio) a fecundação é externa, com presença de ovos heterolécitos e sem 

presença de casca e outros anexos embrionários (como âmnion, cório e alantoide). Já lagartos 

(répteis) apresentam fecundação interna, com ovos telolécitos com casca, além da presença dos 

anexos âmnion, cório e alantoide. 

 


