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QUESTÃO 0 1)  (Unicamp/2017) O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da 
Superfamília Hominoidea, onde se observa que 

 
 

A) homens e gibões (Hylobatidae) não possuem ancestral comum. 
B) homens, gorilas (Gorilla) e orangotangos (Pongo) pertencem a famílias diferentes. 
C) homens, gibões e chimpanzés (Pan) possuem um ancestral comum. 
D) homens, orangotangos (Pongo) e gibões (Hylobatidae) são primatas pertencentes à mesma família. 
 
 QUESTÃO 02)   (FESO/2014)  O esquema a seguir mostra um modelo de divergência entre espécies de alguns 
primatas representados pelos números à direita do esquema. 
Considerando que o modelo seja correto, a maior diferença genética será encontrada na sequência de bases 
nitrogenadas do DNA das seguintes espécies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 1 e 2                    B) 4 e 5         C) 6 e 7                 D) 8 e 9               E) 10 e 11 
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QUESTÃO  03)   (FATEC/2014) Na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas 
atualmente para a evolução dos Vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. 

 
De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que 
 
A) os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. 
B) os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. 
C) as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. 
D) os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. 
E) as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. 
 
QUESTÃO  04)  (UFU/2011) Observe a árvore filogenética adiante. 

 
Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de 
A) baleia e pássaro. 
B) bactéria e protozoário. 
C) estrela-do-mar e ostra. 
D) ostra  e coral. 
 
QUESTÃO 05)   (Faminas/2013 - Medicina) Os cladogramas são responsáveis por expressar as relações de 
parentesco evolutivo entre os seres vivos. 

 
Ao considerar o cladograma acima como representativo das divisões do Reino Plantae, é correto afirmar que 
 
A) o grupo representado pelo número III possui ancestral diferente dos demais grupos. 
B) a especiação que originou II, III e IV é mais recente que a especiação que deu origem a I. 
C) as angiospermas seriam representadas pelo número III, com o surgimento de adaptações como flores e frutos. 
D) o cladograma é composto por três nós, sendo que somente a partir de dois deles desenvolvem-se dois ramos 
distintos. 
 
QUESTÃO  06) A reorganização taxonômica dos seres vivos baseada em aspectos evolutivos e filogenéticos, proposta 
por Karl Woese em 1978, demonstrou a existência de três linhagens celulares conhecidas como “Domínios”. Sobre 
este assunto, é correto afirmar que: 
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a) Os Domínios são categorias taxonômicas acima de Reino. 
b) O Domínio Archea inclui bactérias que podem causar doenças ao homem. 
c) O Domínio Eukaria inclui fungos, algas azuis, protistas e vegetais. 
d) O Domínio Eubacteria inclui organismos encontrados em ambientes ácidos ou hipersalinos. 
e) A existência dos Domínios não alterou o sistema de classificação dos cinco Reinos proposta por Robert Wittaker 
em 1969. 
 
 
QUESTÃO  07)  Sobre a classificação biológica, analise as proposições abaixo: 
 
I. Pirâmides de teias alimentares são representações gráficas em forma de árvore nas quais são mostradas as 
relações de parentesco entre seres vivos. 
II. A Fenética agrupa os organismos com o maior número de características fenotípicas possíveis, mesmo que não 
reflitam a história evolutiva do grupo. 
III. Para a Filogenética, a classificação biológica deve refletir o máximo possível as relações de parentesco entre os 
grupos de seres vivos. 
IV. A Cladística procura estabelecer relações de parentesco evolutivo pela escolha criteriosa de características que 
indiquem realmente a ancestralidade comum entre os grupos, tentando descartar as características decorrentes de 
convergência evolutiva. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 08) Em 1735, o botânico sueco Lineu publicou o trabalho Systemanaturae, no qual propôs a classificação 
dos seres vivos em grupos, hoje chamados táxons, que constituem uma hierarquia. As categorias taxonômicas por 
ele propostas ainda são mantidas até os dias atuais, com algumas poucas modificações. Sobre seu trabalho e a 
taxonomia atual assinale o que for correto.  
 
01) A sequência correta para as categorias taxonômicas atualmente é: reino – classe – filo – ordem – gênero – 
família – espécie.  
 
02) O critério básico da classificação de Lineu, quando ainda não havia surgido a teoria da evolução biológica, era a 
semelhança anatômica entre os organismos, pois as espécies eram consideradas tipos padrões e imutáveis, conceito 
este chamado de fixismo.  
 
04) Em vez de serem "tipo" imutáveis, caracterizados apenas pela anatomia, as espécies são hoje classificadas 
segundo critérios fisiológicos, embriológicos, bioquímicos, genéticos e ecológicos, que podem revelar mais 
corretamente seus parentescos naturais e evolutivos.  
 
08) Atualmente foram acrescentados mais dois táxons às categorias taxonômicas propostas por Lineu: o filo e a 
família.  
 
16) Nesse sistema de classificação havia dois grandes grupos: reino vegetal e reino animal. Dentro de cada reino 
eram reunidas várias classes; numa classe, várias ordens; numa ordem, vários gêneros e num gênero, várias 
espécies.  
 
 
QUESTÃO 09) De acordo com o sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linnaeus, o nome científico 
'Feliscatus' aplica-se a todos os gatos domésticos como angorás, siameses, persas, abissínios e malhados. O gato 
selvagem ('Felissilvestris'), o lince ('Felislynx') e o puma ou suçuarana ('Felisconcolor') são espécies relacionadas ao 
gato.  



4 
 

 
a) A que gênero pertencem todos os animais mencionados?  
 
b) Por que todos os gatos domésticos são designados por um mesmo nome científico?  
 
c) Qual dos nomes a seguir designa corretamente a família a que pertencem esses animais. Felinaceae, Felidae, 
Felini, Felinus ou Felidaceae?  
 
QUESTÃO  10)  Em Congressos Científicos, nacionais e internacionais, muitos trabalhos são divulgados sob a forma 
de painéis como o intitulado “Nova ocorrência e caracterização de Phenaxvariegata (Fulgoridae)”, apresentado 
durante o XXIII Congresso Brasileiro de Zoologia. De acordo com as Regras de Nomenclatura Zoológica, quais 
categorias taxonômicas podem ser identificadas no título desse painel? 
 
a) Espécie e reino. 
b) Espécie e família. 
c) Gênero e família. 
d) Gênero e filo. 
e) Família e classe 
 
QUESTÃO  11) Observe estas figuras, em que estão representadas, de acordo com alguns estudiosos da Biologia, 
modificações na classificação dos seres vivos: 

 
Considerando-se a sequência dessas representações e outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar 
que, na classificação de: 
 
a) Aristóteles são desconsiderados os grupos de organismos microscópicos. 
b) Copeland são separados os grupos de organismos microscópicos com e sem núcleo. 
c) Haeckel são incluídos os grupos de organismos microscópicos produtores e consumidores. 
d) Whitaker são separados os grupos de organismos unicelulares produtores. 
 
 
QUESTÃO  12)Conhecer e entender a diversidade de vida sempre foi e ainda é um desafio enfrentado pelos 
pesquisadores, e a história da classificação dos seres vivos é um reflexo dessa complexa tarefa. 

 
a. Aristóteles agrupou no reino Animalia, além dos animais, todos os organismos microscópicos, como bactérias, 
protozoários e leveduras. 
b.Haeckel classificou os seres vivos em 3 reinos, combinando dois critérios: o tipo de célula (eucariótica ou 
procariótica) e o número de células (unicelular ou pluricelular). 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/08/152.jpg
https://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/08/152.jpg
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c.Whitaker utilizou a combinação de dois critérios para a classificação de seres vivos em 5 reinos: o tipo de célula 
(eucariótica ou procariótica) e a presença de tecidos verdadeiros. 
d.Copeland utilizou a presença de núcleo individualizado na célula como critério para classificar um organismo no 
reino Monera. 
 
QUESTÃO  13) As abelhas Trigonaspnipes, Plebeiaemerina, Plebeia saiqui, Meliponamarginata, Melipona bicolor e 
Tetragoniscaangustula pertencem a subfamília Meliponinae, que compreende abelhas nativas sem ferrão. Com 
relação aos organismos citados é correto afirmar que:  
 
(A) compreendem 6 gêneros e 6 espécies;  
(B) compreendem 4 gêneros e 6 espécies;  
(C) compreendem 4 famílias e 6 gêneros; 
 (D) compreendem 6 gêneros e 6 subespécies;  
(E) compreendem 6 famílias e 6 espécies. 
 
QUESTÃO  14)  LEIA: Crassostrearhizophora, Rhizophoramangle e Crassostrea brasiliana são os nomes científicos de 
três espé- cies vegetais. Com base nos princípios da nomenclatura biológica pode-se CONCLUIR que  
 
a) há maior grau de parentesco entre Crassostrearhizophora e Crassostrea brasiliana que entre 
Crassostrearhizophora e Rhizophoramangle.  
b) há maior grau de parentesco entre Crassostrearhizophora e Rhizophoramangle que entre Crassostrearhizophora e 
Crassostrea brasiliana. 
c) entre Crassostrea brasiliana e Rhizophoramangle evidencia-se uma relação de parentesco no nível de ordem.  
d) entre Crassostrearhizophora e Rhizophoramangle evidencia-se uma relação de parentesco no nível de gênero.  
e) Crassostrea brasiliana e Crassostrearhizophora são aparentadas, embora pertençam a famílias diferentes 
 
QUESTÃO  15)   Carl von Linné (1707-1778), denominado Lineu, em Português, através de sua obra SystemaNaturae, 
propôs uma forma de denominar os seres vivos por intermédio do que chamou de "unidade básica de classificação" 
ou espécie. Como exemplo, a ave conhecida popularmente como quero-quero é classificada, segundo o modelo de 
Lineu, como Vanelluschilensis. De acordo com esses conceitos, analise as afirmativas abaixo.  

 
I. O nome científico de um organismo é sempre composto de duas palavras; a primeira designa o gênero e a 
segunda, a espécie. 
 II. O termo específico do quero-quero é chilensis e o nome genérico é Vanellus.  
III. O nome científico do quero-quero é binominal, e Vanellus é seu epíteto específico.  
IV. O nome científico do quero-quero é binominal, e Chilensis, assim escrito, é seu epíteto específico.  
V. A espécie Vanelluschilensis inclui o gênero, seguido de seu epíteto específico: chilensis. Estão corretas apenas as 
afirmativas:  
(a) II e III.  
(b) IV e V. 
(c) II e V. 
(d) I e III.  
(e) I e V.  
 
QUESTÃO  16) A respeito do esquema acima, assinale a alternativa correta. 
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a) Cavalo e zebra pertencem a gêneros diferentes.  
b) As antas apresentam maior parentesco evolutivo com os cavalos do que com os rinocerontes.  
c) O parentesco evolutivo entre cavalo e zebra é maior do que entre rinocerontes de um chifre e rinocerontes de 
dois chifres. 
d) As antas pertencem à mesma família dos rinocerontes.  
e) Todos os animais citados acima pertencem à mesma família. 
 
QUESTÃO  17) Guerra aos inimigos dos laranjais Sob o patrocínio da Fapesp (Fundação de amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo), será realizado no Brasil, até o ano 2000, o primeiro sequenciamento genético completo de um 
organismo fora do eixo EUAEuropa-Japão. O projeto sequenciará o genoma da bactériasXylella fastidiosa, causadora 
da doença conhecida como praga do amarelinho, que afeta 30% dos pomares de laranjas paulistas. Os resultados 
deverão ajudar a citricultura a aumentar suas defesas contra a X. fastidiosa, uma vez que será conhecido o 
comportamento da bactéria causadora da praga. Globo Ciência, nº 78. Levando em consideração as regras da 
nomenclatura científica, podemos afirmar que: 
 
 a) a grafia das duas citações da bactéria está incorreta, pois a espécie deve ser escrita com letra maiúscula.  
b) é correto a segunda citação da bactéria no texto, pois na segunda vez que é citado, o gênero pode vir abreviado 
seguido da espécie com inicial minúscula.  
c) é incorreto a segunda citação da bactéria no texto, pois o nome do genérico não está escrito por extenso.  
d) ambas grafias relativas à bactéria estão incorretas, pois não foram grifadas ou sublinhadas. e) a primeira citação 
da bactéria é correta, mais a segunda está errada, pois o gênero não pode ser abreviado 
 
Gabarito das Questões sobre Cladogramas 
01) C 
02) E 
03) E)  
04) A 
05) B 
06) A 
07) A 
08) 30 
09)  
10) B 
11) D 
12) C 
13) B 
14) A 
15) C 
16) C 
17)D 
 

 


