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Respostas às questões das atividades
biologia
biologia dos organismos

Unidade A 
Capítulo 1  Sistemática e classificação biológica

  Questões objetivas

 1. d  2. b  3. c 4. e 5. d

  6. b 7. d 8. e 9. c 10. e

 11. d 12. a 13. e 14. d 15. b

 16. b 17. b 18. 01 1 08 5 09 19. c 20. c

  VESTIBULARES PELO BRASIL  

  Questões discursivas

 21. a) Sistema criado por Lineu e utilizado até hoje para a designação científica de qualquer 
espécie de ser vivo. Nesse sistema, cada espécie é denominada por duas palavras, 
a primeira referente ao gênero e a segunda, à espécie.

 b) O principal motivo é que regras bem estabelecidas e aceitas por todos facilitam 
a comunicação entre os cientistas e mesmo entre os não cientistas. Os nomes 
populares dos seres vivos variam nos diferentes idiomas e também em diferentes 
regiões de um mesmo país, enquanto o nome científico é um só: ele designa apenas 
uma espécie catalogada e descrita detalhadamente pelos estudiosos, o que evita 
confusões.

 22. O grilo e o gafanhoto, por pertencerem à mesma ordem, apresentam maior número de 
características comuns e ancestrais comuns mais próximos. A cigarra e o vaga-lume, 
por sua vez, pertencem a ordens distintas e possuem maiores diferenças e distâncias 
em termos de ancestralidade.

 23. a) O aluno deve digitar Cebus apella, o nome científico da espécie.

 b) A utilização de qualquer outra categoria taxonômica incluiria informações sobre 
outras espécies, além daquela escolhida.

 24. a) A conclusão é que as três populações pertencem à mesma espécie. O fator inicial 
que pode ter originado as quatro populações foi o isolamento geográfico.

 b) Espécies diferentes que habitam a mesma região geográfica são denominadas sim-
pátricas. O cruzamento entre jumento e égua produz a mula, um animal vigoroso, 
porém estéril.

 25. a) Uma vez isoladas, as populações de uma espécie passam a ter histórias evolutivas 
diferentes. Mutações dos genes que ocorrem em uma delas podem não ocorrer na 
outra e vice-versa; a adaptação a ambientes diferentes leva à diversificação dos 
isolados populacionais, de modo que muitos de seus genes e, consequentemente, 
suas características morfológicas e fisiológicas vão se tornando cada vez mais 
diferentes.

 b) Uma possibilidade é que, ao entrar em contato, os membros das duas populações 
passariam a se cruzar livremente e, com isso, seus patrimônios genéticos se mistu-
rariam; seriam, portanto, duas subespécies. Outra possibilidade é que, ao entrar em 
contato, os membros das duas populações não seriam mais capazes de se cruzar 
livremente (isolamento reprodutivo) e, portanto, seus patrimônios genéticos não se 
misturariam; nesse caso, seriam duas novas espécies.


