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Aves e Mamíferos 

Teoria 

Aves 

As aves apresentam endotermia (capacidade de regular a própria temperatura, devido a um alto 

metabolismo), presença de penas, membros modificados em asas, bico córneo (sem dentes) e ossos 

pneumáticos, muitas delas diretamente relacionadas ao voo. O desenvolvimento das penas auxilia na 

aerodinâmica (como as penas das asas) e no equilíbrio (penas da cauda), facilitando o voo do animal. Os 

ossos pneumáticos, ocos, dotados de orifícios que permitem passagem de ar, conferem resistência e leveza 

ao esqueleto desses seres vivos. 

 
Anatomia interna de uma ave, com destaque para o sistema respiratório, sacos aéreos e suas expansões. 

Seus pulmões são dotados de sacos aéreos, que, ao inflarem, diminuem a densidade do animal, permitindo 

maior facilidade para o voo. Seu esterno é expandido, formando uma quilha, abrindo espaço para a inserção 

de músculos peitorais mais desenvolvidos e capazes de movimentar as asas, apêndices geralmente 

adaptados ao voo. A ausência de uma bexiga urinária também auxilia em reduzir o peso das aves, e resulta 

em constante eliminação de fezes junto a ácido úrico (excreta nitrogenada das aves). 

 

 

As aves apresentam uma grande diversidade de formas de bico e cores de penas, muitas vezes havendo diferença de cores entre 

machos e fêmeas. 
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Mammalia 

Mamíferos são seres vivos caracterizados pela presença de glândulas mamárias (que produzem leite para o 

filhote), diafragma, pulmão alveolar e presença de pelos em alguma fase de seu desenvolvimento. Assim 

como as aves, são endotérmicos. São divididos em três grupos: 

• Prototérios (ou monotremados): São mamíferos que colocam ovos, com casca e anexos embrionários, 

pois não apresentam placenta. São representados pelos ornitorrincos e equidnas. 

• Metatérios (ou marsupiais): São mamíferos com placenta parcialmente desenvolvida, porém ela não 

suporta o desenvolvimento embrionário até o final da gestação. Por isso, os animais apresentam uma 

bolsa, chamada de marsúpio, onde os filhotes terminam o seu crescimento. São representados pelos 

gambás, cangurus e coalas, dentre outros. 

• Eutérios (ou placentários): São mamíferos com placenta completa, e todo o desenvolvimento do filhote 

ocorre dentro do ventre da mãe. São representados por primatas, ruminantes, baleias e golfinhos, 

felinos, dentre vários outros. 

 

 

Exemplos de mamíferos. A) Echdina, um monotremado ou prototério; B) Um gambá, do grupo dos marsupiais, ou metatérios; C) Veado, 

um placentário, ou eutério. 
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Exercícios 

 

1. A maior parte dos mamíferos -especialmente os grandes - não pode viver sem água doce. Para os 

mamíferos marinhos, água doce e ainda mais difícil de ser obtida. Focas e leões-marinhos captam 

água dos peixes que consomem e alguns comem neve para obtê-la. Os peixes-boi procuram 

regularmente água doce nos rios. As baleias e outros cetáceos obtêm água de seu alimento e de 

goladas de água do mar. Para tanto, os cetáceos desenvolveram um sistema capaz de lidar com o 

excesso de sal associado à ingestão de água marinha.  
WONG, K. Os mamíferos que conquistaram os oceanos. In: Scientific American Brasil. Edição Especial N°5: Dinossauros e 

Outros Monstros. (adaptado).  

A grande quantidade de sal na água do mar  

a) torna impossível a vida de animais vertebrados nos oceanos.  

b) faz com que a diversidade biológica no ambiente marinho seja muito reduzida.  

c) faz com que apenas os mamíferos adaptados a ingestão direta de água salgada possam viver 

nos oceanos.  

d) faz com que seja inapropriado seu consumo direto como fonte de água doce por mamíferos 

marinhos, por exemplo, as baleias.  

e) exige de mamíferos que habitam o ambiente marinho adaptações fisiológicas, morfológicas ou 

comportamentais que lhes permitam obter água doce. 

 

 

2. As temperaturas corporais de um felino e de uma serpente foram registradas em diferentes 

condições de temperatura ambiental. Os resultados estão apresentados na tabela. 

 

 
 

Com base nesses resultados, pode-se considerar que  

a) a serpente é ectotérmica, pois sua temperatura corporal é variável e independe da temperatura 

ambiente.  

b) o felino é ectotérmico, pois a variação da temperatura ambiente não interfere na sua temperatura 

corporal.  

c) a serpente e o felino podem ser considerados ectotérmicos, pois na temperatura ambiente de 

10°C apresentam as menores temperaturas corporais.  

d) o felino é endotérmico, pois sua temperatura corporal é pouco variável e independe da 

temperatura ambiente.  

e) a serpente é endotérmica, pois a variação de sua temperatura corporal acompanha a variação da 

temperatura ambiente. 
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3. “Até recentemente, o aparecimento das baleias era um dos mistérios mais inexplicáveis enfrentados 

pelos biólogos evolucionários. Sem pelos e membros posteriores, e incapazes de ir à terra sequer 

para um gole de água fresca, os cetáceos atuais são um desvio dramático da norma dos mamíferos”  
(Scientific American Brasil, n.1, 2002, pág. 64.)  

A característica marcante que inclui os cetáceos na classe dos mamíferos, apesar de sua aparência 

pisciforme, está relacionada ao fato desses animais:  

a) respirarem o ar.  

b) serem triblásticos.  

c) serem celomados.  

d) apresentarem circulação fechada.  

e) terem reprodução sexuada. 

 

 

4. Considere as seguintes características:  

I. O embrião desenvolve-se no interior de um ovo com casca calcária.  

II. As trocas gasosas ocorrem no ambiente aéreo, por meio de pulmões.  

III.  O coração é formado por dois átrios e dois ventrículos.  

IV. O principal resíduo da excreção nitrogenada é o ácido úrico.  

Um pombo e um gato compartilham SOMENTE as características indicadas em  

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II e III.  

d) II e IV.  

e) III e IV. 

 

 

5. O peixe-boi (Ordem dos sirênios) apresenta como defesa o comportamento de permanecer imerso 

por até vinte minutos. Isso é viável porque o animal 

a) Utiliza um espiráculo que permite a troca de gases, quando submerso. 

b) Interrompe seu metabolismo e, assim, não há gasto de energia. 

c) Mantém o equilíbrio hidrostático conferido pela bexiga natatória. 

d) Otimiza o uso do oxigênio obtido diretamente do ar atmosférico 
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Gabarito 

 

1. E 

Apenas mamíferos bem adaptados a esse ambiente e com capacidade de obter água doce através de 

algum mecanismo estarão aptos a habitar água salgada. 

 

2. D 

A variação de temperatura no corpo do felino é mínima e não depende do ambiente, ao contrário da 

serpente, logo, o felino é endotérmico e a serpente é ectotérmica. 

 

3. A 

Baleias são mamíferos, e todos os mamíferos respiram ar atmosférico através de pulmões alveolares, 

ao contrário dos peixes, que respiram oxigênio dissolvido na água por meio de brânquias. 

 

4. C 

Tanto a ave quanto o mamífero respiram através do pulmão e possuem coração com 4 cavidades, 

sendo 2 átris e 2 ventrículos. 

 

5. D 

Como o peixe-boi é um mamífero, ele possui respiração pulmonar e necessita ir até a superfície para 

capturar oxigênio do ar atmosférico. 


