
 

 

 

1. A pele dos anfíbios é diferente da dos répteis. 
 
a) Cite duas diferenças entre a pele desses animais. 

Os anfíbios têm a pele úmida e com baixo teor de queratina, portanto relativamente 
Permeável; os répteis têm a pele seca, rica em queratina e praticamente impermeável. 

 
b) Que característica impede que os répteis respirem por meio da pele? 

A pele rica em queratina é praticamente impermeável e não permite aquisição de gás 

oxigênio. 

 
c) Por que a respiração pulmonar dos répteis “dispensa” a respiração por meio da pele, ao contrário do que ocorre 

com os anfíbios? 

Por que os pulmões dos répteis são mais desenvolvidos que o dos anfíbios, com maior 
superfície interna, e garantem o suprimento necessário de gás oxigênio a esses 
animais. 

 

2. Cite três características do grupo dos répteis. 
Pele revestida por placas córneas ou escamas, ovos com casca, respiração pulmonar. 

 
3. Qual é a importância do veneno para as serpentes?  

Serve como proteção contra predadores e ajuda na digestão de suas presas. 

 
4. Em que tipo de hábitat pode encontrar répteis em maior quantidade? Por quê? 

Em ambientes mais quentes, aquático e terrestre. Pois esses animais precisam do calor do sol para se 

aquecer. 
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5. Observe a tirinha abaixo e responda. 
 

 
A tirinha e a frase nela escrita referem-se a uma importante novidade evolutiva presente em vertebrados, como os répteis 
e as aves. Que novidade é essa e qual a sua importância para a ocupação desses vertebrados no ambiente terrestre? 

A novidade é a reprodução por meio de ovos com casca; essa característica é importante porque 

garante a sobrevivência dos descendentes mesmo em locais com pouca água, já que os ovos são 

resistentes a dessecação. 

 
6. Observe a figura e responda: 

 
 

a) É comum a presença de anfíbios em locais como esse? Por quê? 
Não, porque os anfíbios precisam de ambientes úmidos para manter a respiração cutânea e para se 

reproduzirem.... 
 

b) Lagartos e serpentes são comuns em locais como o mostrado na imagem acima. Que características esses 
animais têm que lhes permitem habitar ambientes secos?  

Os répteis conseguem viver em ambientes secos porque apresentam uma pele resistente à dessecação, 

põem ovos com casca dura, que perdem pouca água e tem os nutrientes necessários ao desenvolvimento 

dos embriões. 

 
7. Observe a figura e responda: 

 
 

a) A que grupos de vertebrados pertence esse animal? 
Dos anfíbios 

 
b) Quais são as principais características da sua pele? 
A pele úmida, sem escamas e com glândulas mucosas 

 
c) Como é a reprodução desse animal? 
Sexuada com fecundação externa 

 


