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05. Camuflagem é uma estratégia de defesa e acontece quando um animal se assemelha ao ambiente. Por 

exemplo: louva a Deus que se assemelha a folhas. Mimetismo é uma estratégia de defesa e acontece 
quando um animal imita o outro ou imita seu comportamento. Exemplo: falsa coral e a coral verdadeira. 

 
06.  

a) O tipo de adaptação da borboleta é o mimetismo. 
b) Sabendo que a coruja é um voraz caçador de pequenos animais, ter essas manchas podem fazer com 

que possíveis predadores da borboleta se assustem, achando que se trata de uma possível ameaça, 
um animal maior. 

 
07.  

a) O rato canguru mora em ambiente muito seco. Uma adaptação que comprova isso é: “Ele aproveita a 
água gerada por reações químicas em seu corpo”, ou “sua urina também é muito mais concentrada.” 

 
Página 14 
 
08. A seleção natural é determinada pelo ambiente, enquanto a seleção artificial é exercida pelo ser humano. 

Verdadeira 
As diferentes raças de cachorros são exemplos de seleção natural, em que as características (tamanho e 
pelagem) são selecionadas pelo ser humano. Falsa, as diferentes raças de cachorros são exemplos de 
seleção artificial, em que as características (tamanho e pelagem) são selecionadas pelo ser humano. 
O uso de inseticidas, pesticidas e antibióticos pode selecionar indivíduos de forma artificial. Verdadeira. 
O melhoramento genético é um processo natural, que seleciona características desejadas em uma 
população de interesse comercial. Falsa, o melhoramento genético é um processo artificial, que seleciona 
características desejadas em uma população de interesse comercial. 
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01. A classificação dos seres vivos pode ser organizada por meio de categorias taxonômicas que, no sistema de 

Lineu, são: 
Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie.  

 


