
Lista de Classificação Biológica 

01. Cinco espécies diferentes de plantas, identificadas como 1, 2, 3, 4 e 5, pertencem à mesma ordem. Dados
de estudos moleculares permitiram as seguintes afirmações sobre as relações filogenéticas entre as
espécies:
 1 e 2 são da mesma família e de gêneros diferentes;
 3, 4 e 5 são de uma mesma família, diferente da família de 1 e 2;
 4 e 5 são do mesmo gênero;
 3 é de um gênero diferente dos gêneros de 1, 2, 4 e 5.

O cladograma que representa corretamente as relações filogenéticas entre as cinco espécies é: 

a)

b)

c)

d)

e)

Gab: a 

02. A diversificação evolutiva é um fenômeno biológico que se encontra refletido na composição molecular dos
organismos atuais. A hemoglobina, por exemplo, é uma das moléculas cujas diferenças na composição de
aminoácidos são utilizadas para se deduzir relações evolutivas entre espécies. Considere as espécies
animais A, B, C, D e E, cujas moléculas de hemoglobina possuam diferenças na composição de
aminoácidos. Em relação à hemoglobina da espécie A, as hemoglobinas das espécies B, C, D e E possuem
45, 8, 67 e 32 aminoácidos diferentes, respectivamente.

Sendo assim, assinale o diagrama que melhor representa as relações evolutivas entre essas espécies.

a)

b)

c)
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d)

  
 
Gab: b 
 
03. Leia o texto. 

Estamos presenciando uma inédita crise de biodiversidade, explicada tanto pela destruição ambiental 
quanto pela falta de conhecimento sobre as espécies (por exemplo, estima-se que menos de 10% das 
espécies brasileiras de animais sejam conhecidas). 
Esse desconhecimento, chamado de impedimento taxonômico, é gerado pela escassez de taxonomistas 
qualificados e limita severamente as estratégias de conservação da biodiversidade. 

<https://tinyurl.com/ycltn6pb>  
Acesso em: 24.03.2017. Adaptado. 

 
Assinale a alternativa correta considerando o que foi apresentado no texto. 
a) A Taxonomia é dispensável para os planos de conservação da biodiversidade, embora fundamente o 

conhecimento científico sobre o tema. 
b) Os taxonomistas são profissionais importantes, porque eles limitam severamente as estratégias de 

conservação da biodiversidade. 
c) Impedimento taxonômico é uma linha de pensamento que deveria ser combatida, a fim de aumentar o 

desenvolvimento econômico. 
d) A conservação requer o conhecimento sobre a biodiversidade; uma estratégia para isso é investir na 

formação de taxonomistas. 
e) A crise de biodiversidade que a humanidade presenciou no passado é a causa principal do 

impedimento taxonômico atual. 
 
Gab:  d 
 
04. (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. 

 
Gab: c 
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05. (FATEC/2014) Na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente 
para a evolução dos Vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. 

 
De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que 
a) os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. 
b) os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. 
c) as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. 
d) os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. 
e) as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. 

 
Gab: e 
 
06. (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. 

 
Gab: a 
 
07. (Faminas/2013 – Medicina) Os cladogramas são responsáveis por expressar as relações de parentesco 

evolutivo entre os seres vivos. 

 



Biologia – Avaliação Produtiva 

 

 
4

Ao considerar o cladograma acima como representativo das divisões do Reino Plantae, é correto afirmar 
que 
a)  o grupo representado pelo número III possui ancestral diferente dos demais grupos. 
b)  a especiação que originou II, III e IV é mais recente que a especiação que deu origem a I. 
c)  as angiospermas seriam representadas pelo número III, com o surgimento de adaptações como flores 

e frutos. 
d)  o cladograma é composto por três nós, sendo que somente a partir de dois deles desenvolvem-se dois 

ramos distintos. 
 
GAB: b 
 
08. (UFMG) Observe esta representação de parte de uma árvore evolutiva: 

 
Com base nessa representação, é INCORRETO afirmar que 
a)  a enguia, o tritão, o lagarto e a cobra possuem ancestral comum. 
b)  a especiação dos lagartos foi anterior à do tritão. 
c)  as cobras são mais aparentadas com os lagartos que com as enguias. 
d)  parentes distantes, nessa árvore, podem apresentar semelhanças fenotípicas. 

  
GAB: b 
 
09. (FATEC/2017.2)  A afirmação “os humanos descendem dos chimpanzés” é contrariada pelo cladograma 

apresentado, segundo o qual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  os chimpanzés são humanos menos evoluídos. 
b)  os gorilas, os chimpanzés e os humanos descendem, sequencialmente, dos gibões. 
c)  os gibões, os gorilas e os chimpanzés descendem da linha evolutiva dos humanos. 
d)  os humanos e os chimpanzés descendem de um ancestral comum exclusivo. 
e)  os chimpanzés são mais aparentados aos gorilas que aos humanos 

 
GAB: d 
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10. (Enem/2016 – 3ª aplicação) O cladograma representa as relações filogenéticas entre os vertebrados. 

 
A correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica evolutiva é: 
a)  I – endotermia 
b)  II – coluna vertebral 
c)  III – ovo amniótico 
d)  IV – respiração pulmonar 
e)  V – membros locomotores 

 
GAB: c 
 


