
 

 

01. (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.     

  
02. (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.    

  
03. (Puccamp 2017)  No cardápio de uma churrascaria há um prato composto por picanha bovina, costela 

suína e carnes de lebre e jacaré.  
 
É correto afirmar que nesse prato encontram-se representantes de  
a) um filo, duas classes e três ordens.    
b) um filo, quatro classes e quatro ordens.    
c) dois filos, duas classes e três ordens.    
d) dois filos, quatro classes e quatro ordens.    
e) quatro filos, quatro classes e quatro ordens.     
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04. (Enem 2017)  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 se baseia fundamentalmente em  
a) tipos de células.    
b) aspectos ecológicos.     
c) relações filogenéticas.     
d) propriedades fisiológicas.     
e) características morfológicas.     

  
05. (Puccamp 2017)  Phytophthora infestans e Solanum tuberosum são nomes científicos de um fungo e uma 

planta, respectivamente. Segundo as regras de nomenclatura científica,  
a) para plantas e para fungos há normas diferentes, pois as definições de espécie não são iguais.     
b) infestans e tuberosum podem ser usados na denominação de espécies de outros gêneros.     
c) Solanum tuberosum é filogeneticamente mais próxima de Allium tuberosum do que de Solanum 

lycopersicum.     
d) tanto o nome do gênero quanto o epíteto específico podem ser utilizados de maneira abreviada.     
e) os nomes dos gêneros devem começar com letra maiúscula apenas quando iniciarem frases.     

  
06. (Fgv 2014)  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.    

  
07. (Enem PPL 2013)  Em 1861 foi anunciada a existência de um fóssil denominado Arqueopterix, que 

revolucionou o debate acerca da evolução dos animais. Tratava-se de um dinossauro que possuía penas em 
seu corpo. A partir dessa descoberta, a árvore filogenética dos animais acabou sofrendo transformações 
quanto ao ancestral direto das aves. 
Nessa nova árvore filogenética, de qual grupo as aves se originaram?  
a) Peixes ósseos.    
b) Répteis.    
c) Mamíferos.    
d) Peixes cartilaginosos.    
e) Anfíbios.    
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08. (Fuvest 2013)  A figura representa uma hipótese das relações evolutivas entre alguns grupos animais. 
 

 
 
De acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em Vertebrados e Invertebrados  
a) está justificada, pois há um ancestral comum para todos os vertebrados e outro diferente para todos 

os invertebrados.    
b) não está justificada, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro que é apenas parte de um 

filo.    
c) está justificada, pois a denominação de Vertebrado pode ser considerada como sinônima de Cordado.    
d) não está justificada, pois, evolutivamente, os vertebrados estão igualmente distantes de todos os 

invertebrados.    
e) está justificada, pois separa um grupo que possui muitos filos com poucos representantes de outro 

com poucos filos e muitos representantes.    
  
09. (Fuvest 2012) O diagrama abaixo representa uma das hipóteses sobre a evolução dos animais 

metazoários. Nele, os retângulos com os números I, II, III e IV correspondem ao surgimento de novas 
características morfológicas. Isso significa que os grupos de animais situados acima desses retângulos são 
portadores da característica correspondente. 

 

 
 
a) Liste as características morfológicas que correspondem, respectivamente, aos retângulos com os 

números I, II, III e IV. 
b) Ordene as seguintes características dos cordados, de acordo com seu surgimento na história evolutiva 

do grupo, da mais antiga a mais recente: pulmões, ovo amniótico, coluna vertebral, endotermia, 
cérebro.  
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10. (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.    

  
Gabarito:   
 
01. 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.    

 
02. C 

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

 
03. A 

O prato é composto por representantes do filo cordados, classes mamíferos (boi, porco e lebre) e répteis 
(jacaré) e três ordens: artiodátilos (boi e porco), lagomorfos (lebre) e crocodilianos (jacaré).   

 
04. C 

A classificação de Woese (1990) se baseia fundamentalmente, nas relações filogenéticas entre os seres 
vivos, isto é, relações de parentesco evolutivo.   

 
05. B 

Os epítetos infestans e tuberosum podem ser utilizados na denominação de espécies de outros gêneros. 
Uma das espécies de barbeiros transmissores do protoctista Trypanosoma cruzi, é denominado como 
Triatoma infestans.   

 
06. B 

A metodologia toxionômica cladística propõe que um táxon monofilético inclui todos os descendentes de 
um ancestral comum.   

 
07. B 

O registro fóssil revela que as aves e os répteis modernos compartilharam um ancestral reptiliano comum.   
 
08. B 

A classificação dos animais em invertebrados e vertebrados não se justifica, porque separa parte dos 
representantes do filo cordados de todos os outros filos animais reunidos.   

 
09.  

a) I. Aparecimento de tecidos verdadeiros e órgãos especializados. 
II. Aparecimento da mesoderme determinando a formação de um táxon triblástico. 
III. Formação do anus a partir do blastóporo, caracterizando um táxon de animais deuterostomados. 
IV. Formação de um táxon composto de animais segmentados (ou metamerizados). 

b) Cérebro - coluna vertebral - pulmões - ovo amniótico - endotermia.   
 
10. A 

A baleia e o pássaro são cordados que compartilham um ancestral comum próximo e, consequentemente, 
apresentam maior semelhança genética.   

 


