
 

 

Tarefa 15 professor Lúcio 
 
Gabarito:   
 
01.  

a) O gênero é Klebsiella. Uma característica exclusiva das bactérias que as integra ao Reino Monera é 
serem procariontes.  

b) Uma bactéria oportunista é aquela que, normalmente, não causa infecção, pois é combatida pelo 
sistema imunológico, no entanto, quando há uma redução na imunidade, seja por doenças, 
medicamentos ou velhice, essa bactéria tira vantagem, multiplicando-se e causando infecções. A 
hipermucoviscosidade causa uma resistência aos antibióticos, ocorrendo a seleção das bactérias com 
tal característica, que vão se reproduzindo e aumentando esse fenótipo em sua população.   

 
02. C 

A ordem decrescente de classificação hierárquica é: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e 
espécie.   

 
03. A 

A espécie é a categoria taxonômica básica e natural.   
 
04. D 

As espécies C. echinata e C. férrea pertencem ao gênero Caesalpinia. 
 

Observação: Originalmente, a questão foi anulada, mar para validá-la o enunciado foi alterado de: 
“Utilizando os conhecimentos sobre regras de nomenclatura científica, assinale a opção correta” para: 
“Utilizando os conhecimentos sobre regras de nomenclatura científica e taxonomia, assinale a opção 
correta.”   

 
05. C 

No cladograma proposto são observados nova grupos (táxons) monofiléticos, isto é, grupos que 
compartilham o mesmo ancestral. São eles: AB; ABC; DE; ABCDE; ABCDEF; GH; IJ; GHIJ  e ABCDEFGHIJ.    

 
06. A 

Os animais pertencentes à mesma Família estão incluídos na mesma Ordem. No exemplo fornecido temos 
três gêneros (Anodorhynchus, Ara e Amazona) e seis espécies da Ordem Psittacidae.   

 
07. B 

O clodograma proposto mostra que as aves e os crocodilianos apresentam maior parentesco evolutivo do 
que tartarugas e lagartos, os quais compartilham um ancestral comum mais distante.   

 
08. C 

De acordo com os critérios adotados pela biologia evolutiva, espécies que pertencem ao mesmo gênero são 
evolutivamente mais próximas, como S. davidbowiei e S. leonardodicaprioi, onde S. é o gênero e o nome 
seguinte é a espécie, de acordo com a nomenclatura de Lineu, onde os nomes científicos (binominais) são 
definidos primeiro pelo gênero com inicial maiúscula e depois pela espécie em minúsculo, ambos 
destacados.   

 
09. C 

Ptiloris victoriae e Ptiloris magnificus possuem maior grau de parentesco, pois pertencem ao mesmo 
gênero, Ptiloris, e à ordem Passeriformes.   

 
10. C 

O cladograma mostra que homens, gibões e chimpanzés compartilham um ancestral comum, pertencente à 
Superfamília Hominídea.   

 
  
 


