
 

 

Tarefa 15 professor Lúcio 
 
01. (Unifesp 2020)  A Klebsiella pneumoniae é uma bactéria oportunista de um grupo que está entre os 

microrganismos que mais causam infecções hospitalares e que mais têm desenvolvido resistência a 
antibióticos nos últimos anos. Outro microrganismo desse grupo é a Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase, uma superbactéria. 
 
Pesquisadores analisaram K. pneumoniae presentes na urina de 48 pessoas diagnosticadas com infecção 
urinária. Em duas pessoas as bactérias apresentaram um fenótipo de virulência, conhecido como 
hipermucoviscosidade, em que as bactérias produzem grande quantidade de um biofilme espesso e 
viscoso, que adere as bactérias ao epitélio da bexiga e as protegem, tornando dificílima sua eliminação. 
 

(Karina Toledo. “Bactérias multirresistentes são identificadas fora de ambiente hospitalar”. 
http://agencia.fapesp.br, 21.08.2019. Adaptado.) 

 
a) A qual gênero pertence a superbactéria Klebsiella pneumoniae carbapenemase? Cite uma característica 

exclusiva das bactérias que as integra ao Reino Monera. 
b) O que é uma bactéria oportunista? Do ponto de vista evolutivo e devido ao tratamento com 

antibióticos, como o fenótipo hipermucoviscosidade pode se tornar predominante ao longo do tempo? 
 
02. (Uece 2019)  Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividem este mundo com você. 

Toda essa diversidade é classificada em categorias taxonômicas hierárquicas. Assinale a opção que 
corresponde às principais categorias taxonômicas em ordem decrescente de hierarquia.  
a) domínio – reino – filo – ordem – classe – família – gênero – espécie    
b) espécie – gênero – família – classe – ordem – filo – reino – domínio    
c) domínio – reino – filo – classe – ordem – família – gênero – espécie    
d) espécie – gênero – família – ordem – classe – filo – reino – domínio    

  
03. (Uece 2019)  Quanto à nomenclatura e classificação dos seres vivos, é correto afirmar que  

a) espécie é a categoria taxonômica básica.     
b) o primeiro nome da espécie é chamado de epíteto específico.     
c) o nome da ordem é impresso em itálico, grifado ou em negrito.     
d) cada espécie é identificada por dois nomes iniciados com letra maiúscula.     

  
04. (Uece 2019)  Utilizando os conhecimentos sobre regras de nomenclatura científica e taxonomia, assinale a 

opção correta.  
a) Croton argyrophylloides e Croton sonderianus pertencem à mesma espécie.    
b) Adelophryne Maranguapensis é a grafia correta para uma espécie de rã endêmica de Maranguape.     
c) adelophryne baturitensis é a grafia correta para uma espécie de rã endêmica de Baturité.     
d) Caesalpinia echinata e Caelsapinia ferrea pertencem ao mesmo gênero.    

  
05. (Ufu 2019)  O cladograma hipotético, a seguir, representa um diagrama que indica relações de parentesco 

entre 10  espécies recentes de seres vivos. 
 

 
 

Há quantos grupos monofiléticos supraespecíficos existentes para esses táxons?  
a) 8.      b) 7.      c) 9.      d) 6.     
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06. (Insper 2019)  Analise a organização dos seguintes grupos animais. 
 
Classe: Aves 
Família: Psittacidae 
Espécie: Anodorhynchus hyacinthinus (arara-azul-grande) 
Espécie: Anodorhynchus glaucus (arara-azul-pequena) 
Espécie: Ara ararauna (arara-canindé) 
Espécie: Ara macao (araracanga) 
Espécie: Amazona aestiva (papagaio verdadeiro) 
Espécie: Amazona brasiliensis (papagaio-da-cara-roxa) 
 
A taxonomia dos grupos listados compreende  
a) três gêneros e seis espécies, pertencentes à mesma Ordem.    
b) dois gêneros e seis espécies, pertencentes à mesma Família.    
c) três gêneros e seis espécies, pertencentes a Filos diferentes.    
d) três gêneros, três espécies e seis subespécies, pertencentes à mesma Classe.    
e) dois gêneros e três espécies, pertencentes a subespécies diferentes.    

  
07. (Insper 2018)  Os cladogramas são representações gráficas do processo evolutivo de grupos de seres 

vivos. 
 

O cladograma a seguir ilustra a complexa relação evolutiva entre as tartarugas, os lagartos, as cobras, as 
aves, os dinossauros não aviários e os crocodilianos. 
 

 
 
A interpretação do cladograma permite afirmar que evolutivamente  
a) os dinossauros não aviários são mais próximos das cobras do que dos lagartos.    
b) a proximidade entre as aves e os crocodilianos é maior que a proximidade entre as tartarugas e os 

lagartos.    
c) os crocodilianos e as tartarugas compartilham um ancestral comum que não é ancestral das aves.    
d) os lagartos e os crocodilianos compartilham um ancestral comum que não é ancestral das cobras.    
e) as cobras são mais próximas das aves do que dos crocodilianos.    

  
08. (Uefs 2018)  O filo dos artrópodes possui membros com nomes bastante curiosos, como a mariposa 

Neopalpa donaldtrumpi, que tem uma espécie de topete que lembra Donald Trump, e a aranha Heteropoda 
davidbowie, que homenageia o artista morto em 2016. A aranha Spintharus berniesandersi recebeu o 
nome de Bernie Sanders, que foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Outros famosos foram 
homenageados: Spintharus barackobamai, Spintharus michelleobamaae, Spintharus davidbowiei e 
Spintharus leonardodicaprioi. Em 2012, uma samambaia foi nomeada Gaga germanotta, por causa de Lady 
Gaga. 

 

(www.folha.uol.com.br, 26.09.2017. Adaptado.) 
 

Os critérios adotados pela biologia evolutiva para nomear e classificar as espécies sugerem que existe 
maior proximidade evolutiva  
a) entre S. davidbowiei e H. davidbowie do que entre S. davidbowiei e S. barackobamai.    
b) entre G. germanotta e N. donaldtrumpi do que entre H. davidbowie e S. michelleobamaae.    
c) entre S. davidbowiei e S. leonardodicaprioi do que entre H. davidbowie e S. davidbowiei.    
d) entre N. donaldtrumpi e H. davidbowie do que entre S. davidbowiei e S. leonardodicaprioi.    
e) entre G. germanotta e H. davidbowie do que entre N. donaldtrumpi e S. leonardodicaprioi.    
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09. (Upf 2018)  Ptiloris victoriae, Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus são os nomes científicos de três 
lindas espécies de aves. Considerando as normas internacionais de nomenclatura biológica, podemos 
afirmar com certeza que   
a) Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus são mais aparentados do que Ptiloris victoriae e Ptiloris 

magnificus.     
b) Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus apresentam epítetos específicos diferentes.     
c) há menor grau de parentesco entre Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus do que entre Ptiloris 

victoriae e Ptiloris magnificus.     
d) Ptiloris victoriae e Ptiloris magnificus são aparentadas, mas pertencem a ordens diferentes.     
e) Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus pertencem ao mesmo gênero.     

  
10. (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.    


