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Respostas às questões das atividades
biologia
biologia dos organismos

Unidade A 
Capítulo 1  Sistemática e classificação biológica

  Questões objetivas

 1.  a 2. d 3. d 4. d 5. c

 6. d 7. a 8. e 9. g 10. c

 11. b 12. f 13. a 14. d 15. c

 16. a 17. d 18. b 19. c 20. d

 21. b 22. b 23. a 24. c 25. b

26. a 27. b 28. c 29. b 30. d

31. a 32. c 33. e 34. a 35. c

36. b 37. d 38. c 39. b 40. c

  QUESTÕES PARA PENSAR E DISCUTIR  

  Questões discursivas

 41. Elas serão consideradas espécies distintas a partir do momento em que houver algum 
tipo de isolamento reprodutivo entre elas.

 42. Não. Subespécies de uma mesma espécie só podem existir alopatricamente, isto é, em 
regiões diferentes. Como não há isolamento reprodutivo entre subespécies, as dife-
renças entre elas só se mantêm se a troca de genes entre elas não existe ou é muito 
restrita, e essa restrição é condicionada pelo isolamento geográfico.

 43. Reino Monera: reúne seres procarióticos e unicelulares, de tamanho microscópico, ge-
nericamente chamados bactérias e arqueas. Reino Protoctista: inclui os protozoários, 
seres eucarióticos, unicelulares e heterotróficos, e as algas, seres também eucarióticos, 
mas autotróficos fotossintetizantes e unicelulares ou multicelulares, além dos mixomi-
cetos. Reino Fungi: inclui os fungos, seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares, 
heterotróficos. Reino Plantae: reúne as plantas, seres eucarióticos, multicelulares e 
autotróficos fotossintetizantes. Musgos, samambaias, pinheiros e plantas frutíferas 
são os principais grupos do reino Plantae, cujos representantes formam embriões 
multicelulares que, durante o desenvolvimento, retiram alimento da planta genitora. 
Reino Animalia: reúne os animais, seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos. A 
característica típica dos animais é a presença de um estágio chamado blástula durante 
o desenvolvimento embrionário.

 44. Os vírus não estão incluídos em nenhum dos cinco reinos por serem acelulares, isto 
é, não apresentarem células. Eles são constituídos por uma ou algumas moléculas de 
ácido nucleico (DNA ou RNA), envoltas por moléculas de proteína. Os vírus são sempre 
parasitas intracelulares.


