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Lista 03 

 
01. Estima-se que há até 10 milhões de diferentes espécies vivas dividem este mundo com você. Toda 

essa diversidade é classificada em categorias taxonômicas hierárquicas. Quais às principais 
categorias taxonômicas em ordem decrescente de hierarquia.  

 
02. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco grandes linhas evolutivas 

utilizando, como critérios de classificação, a organização celular e o modo de nutrição. Woese e seus 
colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres 
vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes 
do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. 

 

Whittaker 
(1969) 
Cinco reinos 

Woese 
(1990) 
Três 
domínios 

Monera Archaea 
Eubacteria 

Protista 

Eukarya Fungi 
Plantae 
Animalia 

 
A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente, e mais aceita, se baseia em que 
fundamentalmente? 

 
03. O atobá-pardo é uma ave marinha com ampla distribuição em diferentes partes do globo. Seu nome 

comum varia muito de lugar para lugar, como, por exemplo, “brown booby” (Estados Unidos), 
bruinmalgas (África do Sul), alcatraz (Portugal) e “bruine gent” (Holanda), entre outras 
denominações. Tendo em vista essa diversidade de nomes, parece irônico que cientistas busquem 
utilizar ainda mais um nome – Sula leucogaster – para se referir a essa espécie. Discorra sobre as 
vantagens do uso do nome científico.  

 
04. Gaivotas são muito comuns em ilhas, portos e píeres. Larus hyperboreus, Larus schistisagus, Larus 

marinus e Larus californicus são nomes científicos destas aves. 
a) Quantos gêneros de gaivotas estão listados no texto? Justifique sua resposta. 
b) As gaivotas, assim como outras aves voadoras, apresentam sacos aéreos, que são importantes 

adaptações ao voo. Cite duas funções dos sacos aéreos que auxiliam o voo das aves.  
 
05. Considere as seguintes afirmações em relação à classificação dos seres vivos. 

I. Semelhanças morfológicas entre diferentes grupos de seres vivos implicam uma mesma origem 
evolutiva. 

II. A família, hierarquicamente, é uma categoria taxonômica que engloba uma ou mais classes. 
III. A nomenclatura binária, utilizada para designar os seres vivos, indica seu gênero e sua espécie. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas III.    
c) Apenas I e II.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    

 
 
 
 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

06. Com base na sistemática e na classificação biológica, é correto afirmar que  
01) o leão (Panthera leo) e o tigre (Panthera tigris) pertencem à mesma ordem.    
02) na natureza, ocorre cruzamento com produção de descendentes férteis entre membros de duas 

populações pertencentes a gêneros diferentes de uma mesma família.    
04) o sistema de nomenclatura dos seres vivos, originalmente proposto por Lineu, é chamado de 

categoria taxonômica.    
08) a cladística é uma regra de nomenclatura biológica que tem como foco a evolução.    
16) a divisão do seres vivos em grupos, de acordo com suas semelhanças, é chamada taxonomia.    

 
07. Os cladogramas a seguir ilustram os conceitos de grupos parafiléticos e monofiléticos. 
 

 
 
É correto afirmar que  
a) grupos parafiléticos incluem todos os descendentes de um mesmo ancestral. 
b) grupos monofiléticos são aqueles que apresentam um ancestral comum. 
c) os grupos A e B isolados constituem um grupo monofilético. 
d) os grupos D e E isolados não são monofiléticos. 
e) o grupo C é mais próximo evolutivamente de D do que o grupo E. 
 


