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1 Observe o esquema.
Ele resume os principais aspectos da evolu-
ção dos vertebrados. Os números marcam
um conjunto de características de um de-
terminado grupo de vertebrados. As letras
denominam os grupos.
Complete os Quadros X e Z, relacionando corre-
tamente os dois aspectos (números e letras).
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Quadro X

Características evolutivas principais

1 Boca sem sustentação.

2

3 Esqueleto cartilaginoso.

4 Esqueleto ósseo.

5 São peixes, mas apresentam pulmões.

6 Pele permeável à troca de gases; desenvolvi-
mento aquático.

7 Primeiros animais totalmente terrestres.

8

9

10

2 Leia o texto e responda.

Glossário

Rêmige: Tipo de pena presente em certas aves
para auxiliar na natação.

Os restos mais antigos de aves estão nas placas de
ardósia do Jurássico Superior, perto de Solnhofen,
Bavária, Alemanha, contendo impressões de
Archeopteryx, uma ave pré-histórica, fóssil,
de 170 milhões de anos atrás.

O fóssil de Archeopteryx é do tamanho de um
grande pombo, com a cabeça pequena, man-
díbulas e maxilas delgadas com dentes, asas
com longas rêmiges e três dedos com garras e
cauda com 21 vértebras com um par de penas
laterais em cada segmento. O corpo e as coxas
eram cobertos com penas e havia um colar de
penas no pescoço; o resto deste e a cabeça eram
nus. Logo que os primeiros fósseis foram encon-
trados, pensou-se que se tratava de dinossauro
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Quadro Z

 Grupos de vertebrados (fósseis ou atuais)

A

B Peixes com mandíbula.

C

D

E

F

G

H Répteis.

I Aves.

J Mamíferos.
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emplumado ou um elo (forma transitória) entre
répteis e aves. Hoje, esse fóssil é considerado
uma ave (ainda que primitiva), pelo conjunto
de suas características semelhantes às desse
grupo de vertebrados.

Adaptado de: www.jornalinfinito.com.br/
series.asp?cod=139. Acesso em: 25 nov. 2003.

a) Quais são as duas características principais
(das aves) expressas no texto?

b) Qual(is) característica(s) visível(is) pode(m)
ter confundido os pesquisadores, fazendo-
os pensar que esta seria uma ave-
dinossauro?

c) Qual característica citada no texto é encon-
trada em aves atuais e répteis?

3 Observe os desenhos e responda.

4 Observe as figuras e responda.

a) Na sua opinião o que impede os organis-
mos desse grupo de se tornarem indepen-
dentes do ambiente aquático?

b) Qual o nome do grupo? Como as figuras se
relacionam ao nome do grupo?

5 Ovo com casca é uma característica de
adaptação à vida:
a) aquática, como a dos sapos, para evitar per-

da de água.

b) terrestre, como a dos jacarés, para evitar
predação.

c) aquática, como a dos peixes, para evitar per-
da de nutrientes.

d) terrestre, como a das aves, para evitar per-
da de água.

a) Quais são as características anatômicas e
reprodutivas comuns aos répteis represen-
tados?

b) Quais características visíveis nos desenhos
separam estes quatro grupos? Quais são
esses grupos?
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Respostas

1. 2 - Sustentação da boca por um arco.

8 - Placas dérmicas ou escamas, ovos com casca.

9 - Bico e penas.

10 - Pelos e glândulas mamárias.

A - Ciclostomados.

B - Tubarões e raias.

C - Peixes ósseos.

E - Peixes dipnóicos.

F - Anfíbios.

G - Répteis primitivos.

2. a) A Archeopteryx litographica apresenta bico e penas, tais
como as aves atuais.

b) A presença de cauda e de dentes.

c) Presença de garras.

3. a) Anatômicas: pele com muitas camadas, com escamas ou
placas. Reprodutivas: todos apresentam fecundação interna,
ovos com casca e desenvolvimento dos embriões dentro dos
próprios ovos.

b) Cobra: ofídeo; ausência de patas, com escamas. Lagarto:
lacertílio; com escamas, patas e cauda longa. Tartaruga:
quelônio; placas e carapaça externa. Jacaré: crocodiliano; pla-
cas, com cauda.

4. a) A fecundação externa faz  com que a reprodução dependa
de um ambiente fluido, como é o caso da água. O fato de os
ovos não terem casca inviabilizaria o desenvolvimento dos
embriões fora da água.

b) Os anfíbios, como primeiros vertebrados a colonizar o
ambiente terrestre, não têm todas as adaptações para lhes
garantir a vida totalmente neste ambiente. O nome anfíbio
(anfi = duas; bios = vida) se deve justamente ao fato de
que a maioria das espécies vive uma parte da vida na água
e a outra na terra.

5. d.


