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Questão 01 
Sobre uma mesa há dois ratinhos semelhantes, em tamanho, forma e cor. Um deles desloca-se em linha reta, até cair da 
mesa e, então, emite um ruído, que logo para. O outro ratinho percorre a mesa em linha sinuosa, vai até a borda e volta. 
Depois se dirige para um punhado de grãos que está à disposição, mordisca alguns e os ingere. Em seguida, esse 
ratinho urina e defeca. Logo volta para dentro da caixa de onde havia saído, para junto de seus filhotes. 
 
Após a leitura desse texto, cite pelo menos três características citadas no texto que permitem dizer que os ratinhos são 
seres vivos. 
 
Questão 02 
As analises microscópicas permitiram ao homem a observação das células e assim a descoberta da constituição dos 
seres vivos. Entretanto as visualizações feitas ao microscópio óptico permitem identificar apenas características básicas 
das células que compõem os seres vivos. Abaixo temos a representação das visualizações feitas por Jade  em uma aula 
de ciências sobre células animais e vegetais. Considerando seus conhecimentos sobre as semelhanças e diferenças 
existentes entre esses tipos celulares e suas analises sobre as imagens, identifique qual das figuras correspondem 
respectivamente a uma célula animal e uma vegetal e aponte as principais diferenças existentes entre esses 
tipos celulares. 
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Questão 03 
Considerando diferentes hipóteses evolucionistas, leia as frases a seguir e identifique a teoria evolutiva 
(Lamarckismo e Darwinismo) a qual cada uma se refere. Explique suas escolhas. 
 
1. O GAFANHOTO É VERDE PORQUE VIVE NA GRAMA! Seguindo esse raciocínio, por viver na grama, o 
gafanhoto passa a produzir pigmentos verdes que o ajudam a se confundir com o ambiente, passando essa 
característica para os descendentes. 
2. O GAFANHOTO VIVE NA GRAMA PORQUE É VERDE! Segundo esse raciocínio, por ser verde, o gafanhoto fica 
protegido dos predadores. Consequentemente, pode gerar descendentes, aos quais transfere suas 
características. 
 
Questão 04 
Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características 
corporais como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns 
casos, ausência de olhos. 
 
Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria 
evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que: 
 
a) As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. 
b) A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. 



c) O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de 
descendentes. 
d) As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio 
genético e então transmitidas aos descendentes. 
 
Leia o quadrinho abaixo para responder às questões 05 e 06: 
 

 
 
Questão 05 
Após ler a história identifique qual hipótese O Dr. Stanley Miller quis provar com seus experimentos e explique 
também como possivelmente surgiu o primeiro ser vivo na Terra. 
 
Questão 06 
No ultimo quadrinho o trecho “assustou bastante os criacionistas” remete à teoria criacionista sobre a origem da vida na 
Terra. Explique tal teoria e aponte por que os criacionistas ficariam assustados com a história em quadrinhos. 

 



Questão 07 
Abaixo temos a representação de uma chave dicotômica que mostra a presença (simbolizada co sinal +) e ausência 
(simbolizada com sinal -) de algumas características nos grupos de seres que existem em nosso planeta. De acordo com 
ela podemos perceber, por exemplo, que os vírus são seres que não possuem células. Analise o esquema e depois a 
descrição abaixo para resolver o problema proposto. 
 

Mauro identificou algumas características de seis grupos de seres 
durante uma aula de laboratório. Tais características estão descritas 
abaixo. Assim leia as descrições feitas por Mauro e utilizando o 
esquema ao lado, identifique a que grupo pertence cada ser descrito 
por Mauro. 
 
1 – o ser apresenta células com funções especiais, mas não possui 
clorofila nem parede celular. 
2 – o organismo observado não possui células. 
3 – tal ser consegue realizar fotossíntese, pois possui células 
eucarióticas com clorofila e parede celular. 
4 – são seres simples que possuem células procarióticas. 
5 – as células desses organismos possuem parede celular, mas não 
realizam fotossíntese, por não possuírem clorofila. 
6 – são seres eucarióticos, cujas células são eucarióticas mas não 
possuem funções especiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questão 08 
De acordo com o sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linnaeus, o nome científico 'Felis catus' aplica-se a 
todos os gatos domésticos como angorás, siameses, persas, abissínios e malhados. O gato selvagem ('Felis silvestris'), 
o lince ('Felis lynx') e o puma ou suçuarana ('Felis concolor') são espécies relacionadas ao gato. Considerando seus 
conhecimentos sobre a classificação dos serres vivos e a nomenclatura biológica, responda aos itens abaixo: 
 
a) A que gênero pertence todos os animais mencionados? 
b) Por que todos os gatos domésticos são designados por um mesmo nome científico? 
c) Quais são as regras que devemos seguir para criar o nome cientifico para um organismo? 
 
Questão 09 
No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a "Terra dos Papagaios", incluindo nessa designação os 
papagaios, araras e periquitos. Estas aves pertencem a uma mesma família da ordem Psittaciformes. Abaixo temos a 
citação dos nomes populares e dos nomes cientificos de algumas aves: 
 

 
 
O grupo de aves relacionadas 
compreende: 
 
a) 3 espécies e 3 gêneros. 
b) 9 espécies e 3 gêneros. 
c) 3 espécies de uma única família. 
d) 9 espécies de um mesmo gênero. 
 
 
 
 

Questão 10 
Pesquisando pela internet encontrei a seguinte descrição sobre o termo taxonomia: 
 
Taxonomia (do grego τασσεῖν ou tassein = "para classificar" e νόμος ou nomos = lei, ciência, administrar) foi a ciência 
de classificar organismos vivos (alfa taxonomia). Mais tarde a palavra foi aplicada em um sentido mais abrangente, 
podendo aplicar-se a uma das duas: classificação de coisas ou aos princípios subjacentes da classificação. Quase tudo - 
objetos animados, inanimados, lugares e eventos - pode ser classificado de acordo com algum esquema taxonômico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfa_taxonomia&action=edit&redlink=1


 
Considerando seus conhecimentos sobre a classificação dos seres vivos, responda ao que se pede abaixo: 
 
Item A: Analise a taxonomia dos animais abaixo e identifique quais deles possivelmente apresentam maior parentesco 
evolutivo. 
 

 Cão Rato-preto Tigre Sapo-cururu 
 

Reino: 

Filo: 

Classe: 

Ordem: 

Família: 

Género: 

Espécie: 
 

 

Animalia 

Chordata 

Mammalia 

Carnivora 

 Canidae 

   Canis 

Canis lupus 

 
 

 

    Animalia 

    Chordata 

    Mammalia 

     Rodentia 

      Muridae 

      Rattus 

Rattus rattus 

 

 

Animalia 

Chordata 

Mammalia 

Carnivora 

Felidae 

Panthera 

Panthera tigris 

 

 

Animalia 

Chordata 

Amphibia 

Anura 

Bufonidae 

Rhinella 

Rhinella marina 

 

 
Item B: Após estudar duas espécies de plantas, Ana Carolina, concluiu que ambas pertenciam à mesma família. 
Podemos afirmar que essas duas plantas possuem também o mesmo gênero? 
 
Questão 11 
Na tirinha abaixo do “níquel náusea – Fernando Gonzales”, há um diálogo entre uma raposa e um ouriço-domato. 
 

  
 
Esses animais são mamíferos de hábitos noturnos. A raposa-vermelha Vulpes vulpes (Classe: Mammalia, Ordem: 
Carnivora) é um dos carnívoros com maior distribuição no mundo. O ouriço-do-mato Chaetomys subspinosus (Classe: 
Mammalia, Ordem: Rodentia) é um roedor ameaçado de extinção em nível vulnerável. 
 
Considerando-se os níveis taxonômicos de classificação, sobre o grau de parentesco entre esses dois animais, é 
CORRETO afirmar. 
 
a) Pertencem a mesma espécie animal. 
b) São de mesma classe e filo animal.  
c) São de mesma ordem e classe animal.  
d) São de espécies diferentes, mas de igual gênero e classe. 
 
Questão 12 
“Em uma área de transição entre a mata atlântica e o cerrado, são encontrados o pau-d’arco (Tabebuia serratifolia), a 
caixeta (Tabebuia cassinoides) e alguns ipês (Tabebuia aurea, Tabebuia alba, Cybistax antisyphillitica). O cipó-de-são-
joão (Pyrostegia venusta) é também freqüente naquela região”. 
 
Considerando os critérios da classificação biológica, no texto são citados 
 
a) 3 gêneros e 3 espécies. 
b) 3 gêneros e 4 espécies. 
c) 3 gêneros e 6 espécies. 
d) 4 gêneros e 4 espécies. 
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