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ROTEIRO 26 - LISTA DE EXERCÍCIOS CLASSIFICAÇÃO DOS SERES 

VIVOS 
 

Questão 1 (IFPE) Leia o TEXTO para responder à 
questão. 

TEXTO 
 

VÍRUS DA FEBRE AMARELA É 
DETECTADO EM OUTRO TIPO DE 
MOSQUITO 
 
  O Aedes albopictus, também chamado de Tigre 
Asiático, pode ser infectado pelo vírus da febre 
amarela. Mas isso significa que ele transmite a 
doença? 
O mosquito Aedes albopictus, conhecido como 
Tigre Asiático, é suscetível ao vírus da febre 
amarela, segundo estudo do Instituto Evandro 
Chagas que foi apresentado durante uma coletiva de 
imprensa no Ministério da Saúde. Esse inseto é 
parecido com o Aedes aegypti e, embora prefira 
regiões silvestres, também é encontrado em regiões 
urbanas. A presença do vírus não significa que o 
Aedes albopictus tenha adquirido o papel de vetor 
da febre amarela. Ou seja, não se sabe se, apesar de 
�arrega-lo no corpo, ele é capaz de transmiti-lo a 
seres humanos. Aliás, outros mosquitos são 
encontrados em florestas com o vírus, mas somente 
o Haemagogus, o Sabethes e o Aedes aegypti são 
comprovadamente capazes de disseminá-lo para 
primatas no Brasil. 

MARTINS, Helena. Disponível em: . Acesso em: 
03 out.2018 (adaptado). 

O TEXTO destaca duas espécies de mosquitos, 
potenciais transmissores da febre amarela. 
Baseando-se nas regras de classificação biológica 
dos seres vivos, assinale a alternativa CORRETA. 
a) O Aedes albopictus e o Aedes aegypti pertencem 
à mesma espécie porque são classificados como 
mosquitos.  
b) O vírus da febre amarela é uma espécie de 
parasita procarionte classificado como protista.  
c) O Aedes albopictus e o Aedes aegypti pertencem 
ao mesmo reino e ao mesmo gênero.  
d) De acordo com as regras de nomenclatura 
taxonômica, os epítetos específicos (albopictus e 
aegypti) podem ser utilizados isolados do epíteto 
genérico (Aedes). 
e) Haemagogus e Sabethes são espécies de primatas 
portadores do vírus da febre amarela. 
 

Questão 2 (UFRGS) 
Em relação à classificação dos seres vivos, assinale 
com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo. 
( ) Plantas que pertencem ao mesmo gênero 
pertencem também à mesma espécie. 
( ) Categorias taxonômicas são utilizadas em 
sistemas de classificação de animais. 
( ) Organismos classificados dentro da mesma 
classe têm maior semelhança entre si do que os 
classificados dentro da mesma família. 
( ) Zea mays, na nomenclatura biológica, é o nome 
genérico do milho. 
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
a) F – F – V – F. 
b) V – V – F – V. 
c) F – V – F – F. 
d) V – V – F – F. 
e) F – F – V – V. 
 
Questão 3 (UFSM) O livro “Systema Naturae”, 
escrito por Lineu e publicado em 1735, traz em sua 
abordagem um sistema eficiente para dar nome aos 
seres vivos, a nomenclatura binomial, a qual facilita 
a comunicação entre os cientistas e não cientistas, já 
que os nomes populares variam entre diferentes 
idiomas e regiões. De acordo com essa 
nomenclatura, é correto afirmar que  
a) Paroaria coronata e Paroaria dominicana são 
espécies que pertencemao gênero Paroaria.  
b) Lactuca sativa e Cannabis sativa são espécies 
que pertencem ao gênero Sativa.  
c) Canis lupus e Canis familiares são espécies que 
pertencemao gênero Canidae.  
d) Equus caballus e Equus zebra são espécies que 
pertencem à família Equus.  
e) Rhinocerus unicornis e Dicerus bicornis são 
espécies que pertencemao gênero Mammalia.  
 
Questão 4 (UEA) O maior felino das Américas é a 
onça pintada, Panthera onca; o maior felino da 
África é o leão, Panthera leo; e o maior felino da 
Ásia é o tigre, Panthera tigris. O nome científico 
desses três animais indica parentesco evolutivo, 
pois são pertencentes 
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a) ao mesmo filo e ao mesmo gênero, diferindo 
quanto à família. 
b) ao mesmo gênero e à mesma família, diferindo 
quanto à espécie. 
c) à mesma classe e à mesma ordem, diferindo 
quanto ao gênero. 
d) à mesma espécie e ao mesmo gênero, diferindo 
quanto ao filo. 
e) ao mesmo gênero e à mesma ordem, diferindo 
quanto à classe. 
 
Questão 5 (FMP) Atualmente, uma grande ameaça 
à sobrevivência do mico- -leão-dourado 
(Leontopithecus rosalia) é o mico-leão-de- -cara-
dourada (Leontopithecus chrysomelas). A área de 
ocorrência do primeiro é o Norte Fluminense. O 
segundo vive no Sul da Bahia e, em escala bem 
menor, no Nordeste de Minas. Geograficamente, 
eles nunca deveriam se encontrar, mas não se sabe 
bem como nem quando um grupo de L. chrysomelas 
chegou a Niterói e, por lá, se multiplicou. Já são 107 
indivíduos e eles estão a menos de 100 km da área 
do L. rosalia, o mais ameaçado dos micos. 
JANSEN, Roberta. Grupo formado por mico-leão-

de-cara-dourada ameaça mico-leão-dourado na 
estado. Globo, Rio de Janeiro, 28 jun 2011. 

Disponível 
em:<http://www.oglobo.com/ciencia/mat/2011>. 

Acesso em: 28 jun 2011. Adaptado. 
Observe a classificação do mico-leão-dourado em 
diversos níveis taxonômicos. 
Animalia 
Chordata 
Mammalia 
Callitrichidae ou Cebidae 
Leontopithecus 
L. rosalia 
Considere as afirmações com respeito à 
classificação apresentada acima. 
I – Falta, na sequência, indicação da Família, que é 
Primata. 
II – Caso seja encontrada uma subespécie dessa 
espécie, a estrutura da nomenclatura seria como no 
exemplo: Leontopithecus rosalia rosalia. 
III – As duas espécies citadas na reportagem têm 
classificações taxonômicas idênticas, exceto quanto 
ao gênero. 
 
Está correto APENAS o que se afirma em 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) II e III 

Questão 6 (FAG) "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 
frequente 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. 
e) 4 gêneros e 6 espécies. 
 
Questão 7 (UNITINS) Entre as espécies que 
ocorrem no bioma Cerrado, podem ser citados os 
ipês (Tabebuia aurea, Tabebuia impetiginosa), o 
caju (Anacardium occidentale) e os barbatimões 
(Stryphnodendron adstringens, Stryphnodendron 
barbadetiman, Acacia adstringens, Mimosa 
barbadetiman e Mimosa virginalis). 
Considerando os critérios da classificação 
biológica, são citados, no texto, 
a) 5 gêneros e 8 espécies. 
b) 8 gêneros e 5 espécies. 
c) 5 gêneros e 5 espécies. 
d) 8 gêneros e 8 espécies. 
e) 5 gêneros e 6 espécies. 
 
Questão 8 (UPF) 
Ptiloris victoriae, Ptiloris magnificus e Diphyllodes 
magnificus são os nomes científicos de três lindas 
espécies de aves. Considerando as normas 
internacionais de nomenclatura biológica, podemos 
afirmar com certeza que 
a) Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus são 
mais aparentados do que Ptiloris victoriae e Ptiloris 
magnificus. 
b) Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus 
apresentam epítetos específicos diferentes. 
c) há menor grau de parentesco entre Ptiloris 
magnificus e Diphyllodes magnificus do que entre 
Ptiloris victoriae e Ptiloris magnificus. 
d) Ptiloris victoriae e Ptiloris magnificus são 
aparentadas, mas pertencem a ordens diferentes. 
e) Ptiloris magnificus e Diphyllodes magnificus 
pertencem ao mesmo gênero. 
 
Questão 9 (UECE) A classificação biológica ordena 
os seres vivos e os distribui em grupos hierárquicos 
de acordo com o parentesco evolutivo, em 
categorias taxonômicas. Com relação à 
classificação biológica, é possível afirmar 
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corretamente que do nível de espécie para o nível do 
reino  
a) a diversidade biológica diminui.  
b) a relação de parentesco aumenta.  
c) diminui a relação de parentesco.  
d) aumentam as semelhanças morfológicas. 
 
Questão 10 (FPS) As regras de nomenclatura 
facilitam a comunicação entre diferentes 
nacionalidades e idiomas. Considerando o sistema 
binominal proposto por Lineu, assinale a alternativa 
em que o nome de uma espécie está escrito 
corretamente. 
a) Anas acuta 
b) Aspergillus Niger 
c) Canis familiares 
d Phyllobates Terribilis 
e) Cebus apella 
 
Questão 11 (IFRS) Nas afirmações a seguir, 
referentes à nomenclatura e à classificação 
biológica, assinale com (V) as verdadeiras e com (F) 
as falsas. 
(  ) Os nomes científicos Musca domestica e 
Curcuma domestica são de dois indivíduos que 
pertencem a gêneros diferentes, mas da mesma 
espécie. 
(  ) Canis lupus lupus e Canis lupus familiaris são 
indivíduos da mesma espécie, porém de subespécies 
diferentes. 
(  ) Indivíduos que possuem a mesma ordem, 
obrigatoriamente, pertencerão à mesma classe. 
(  ) O principal critério utilizado na classificação 
biológica atual é a comparação entre as 
características morfológicas dos indivíduos. 
A alternativa que completa corretamente, de cima 
para baixo, os parênteses é 
a) F – V – V – F 
b) V – V – F – F 
c) F – F – V – V 
d) V – F – V – F 
e) V – F – F – V 
 
Questão 12 (UENP) Leia o texto a seguir. 
 
Pesquisadores alemães descobriram uma nova 
espécie de lagostim e a batizaram com o nome do 
ex-analista de sistemas Edward Snowden, da 
Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos 
(NSA, em inglês), que denunciou um sistema de 
espionagem global. O lagostim foi batizado com o 
epíteto específico snowden, porque os 
pesquisadores creem que o nome conhecido ajude a 

preservar a espécie, que já figura na lista de animais 
ameaçados. 
(Cientistas batizam lagostim com sobrenome de 
Edward Snowden. Veja. 2015. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/ ciencia/cientistas-
batizam-lagostim-com-sobrenome- de-edward-
snowden/>. Acesso em: 27 ago. 2015.) 
A respeito das regras de nomenclatura, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A primeira letra do nome científico deve ser 
maiúscula, e a primeira letra do epíteto específico, 
minúscula. 
b) Considerando que uma única espécie pode 
receber diversos nomes vulgares, a nomenclatura 
biológica se torna uma importante ferramenta de 
comunicação entre cientistas e a sociedade em geral, 
já que padroniza as informações referentes a 
indivíduos de uma espécie. 
c) Todo nome científico é composto por duas 
palavras: a primeira se refere ao gênero da espécie e 
a segunda, ao epíteto (ou nome) específico, que é o 
que caracteriza a espécie em questão. 
d) Todo ser vivo deve possuir um nome científico. 
e) O nome científico de uma espécie 
obrigatoriamente deverá ser composto por três 
elementos: o gênero, o epíteto subespecífico e o 
epíteto específico.  
 
Questão 13 (UDESC) Sobre a classificação 
biológica, analise as proposições abaixo: 
 I. Pirâmides de teias alimentares são representações 
gráficas em forma de árvore nas quais são 
mostradas as relações de parentesco entre seres 
vivos. 
II. A Fenética agrupa os organismos com o maior 
número de características fenotípicas possíveis, 
mesmo que não reflitam a história evolutiva do 
grupo. 
III. Para a Filogenética, a classificação biológica 
deve refletir o máximo possível as relações de 
parentesco entre os grupos de seres vivos. 
IV. A Cladística procura estabelecer relações de 
parentesco evolutivo pela escolha criteriosa de 
características que indiquem realmente a 
ancestralidade comum entre os grupos, tentando 
descartar as características decorrentes de 
convergência evolutiva. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas II, III e IV são 
verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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Questão 14 (ENEM) 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. 
 

 
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.  
 
Questão 15 (UFT) A aplicação da análise cladística 
traz importantes mudanças na proposta de 
filogenias construídas sob a ótica dos métodos 
tradicionais de classificação. Os esquemas abaixo (I 
e II) permitem comparar algumas destas mudanças. 
A partir da análise dos esquemas apresentados é 
CORRETO afirmar que: 
a) Em ambas as propostas (I e II), o grupo formado 
por lagartos, serpentes e tartarugas é monofilético. 
b) Taxonomicamente, Mammalia, Aves, Reptilia e 
Archaeossauria correspondem a Classes. 
c) A filogenia I, que apresenta uma classificação 
baseada em cladística, considera que o grupo 
Reptilia é mais aparentado ao grupo Aves do que ao 
grupo Mammalia. 
d) O grupo Archaeossauria na filogenia II 
representa taxonomicamente uma Ordem da Classe 
Reptilia. 
e) A cladística é utilizada na construção da filogenia 
II, que agrupa crocodilos, dinossauros e aves com 
base em características compartilhadas. 
 
 

Questão 16 (UNCISAL) Há muito tempo os 
cientistas vêm buscando uma forma de classificação 
universal, ou seja, que possa ser usada para qualquer 
ser vivo por pesquisadores do mundo todo. As 
primeiras tentativas datam de cinco séculos antes de 
Cristo. Carolus Linnaeus (1707 – 1778) elaborou 
um sistema de classificação e adotou a 
nomenclatura binominal para nomear as espécies. 
Por este sistema o nome científico de uma espécie é 
composto por dois termos: o 1º corresponde ao 
gênero, escrito com inicial maiúscula, e o 2º 
corresponde ao epíteto específico, escrito com 
inicial minúscula, destacado por negrito, itálico ou 
sublinhado. Os seres vivos são organizados em 
diferentes categorias taxonômicas. Nas opções 
abaixo, assinale a que contém a sequência correta 
das categorias taxonômicas em que os animais estão 
incluídos. 
 
a) Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, 
espécie. 
b) Reino, filo, ordem, classe, família, gênero, 
espécie. 
c) Reino, filo, família, classe, ordem, gênero, 
espécie. 
d) Reino, filo, classe, família, ordem, gênero, 
espécie. 
e) Reino, filo, classe, ordem, gênero, família, 
espécie. 
 
Questão 17 (FCMMG) “Clarindo, ribeirinho de 
Rondônia, dizia: “Aqui tem duas qualidades de 
anta: a sapateira, que é essa anta cinza e grande que 
todo mundo conhece, mas tem uma pequena 
também que é preta. E Adalberto, indígena do Pará, 
confirmava: Aqui a gente caça dois tipos de anta: 
uma grande e uma pequena, que a gente chama de 
pretinha. E as duas não se cruzam.” 

(Ciência Hoje, v.53, n.316, 2014, p.53). 
Assinale o táxon abaixo que, segundo as falas 

acima, NÃO é compartilhado pelas antas. 
 
a) Filo.  
b) Família.  
c) Espécie. 
d) Domínio. 
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Questão 18 (UNITINS) Com base nos 
conhecimentos sobre Nomenclatura Biológica, 
assinale a alternativa correta. 
a) Lineu, ao criar a classificação biológica ou 
científica, incorporou a ideia de relação de 
parentesco. 
b) Os nomes científicos podem ser escritos em 
inglês ou latim e, por isso, a nomenclatura é dita 
binomial. 
c) Os nomes científicos das espécies devem ser 
escritos em itálico, sublinhado ou negrito. 
d) Animais ou plantas da mesma família são mais 
semelhantes entre si do que os classificados dentro 
do mesmo gênero. 
e) O nome do gênero é um substantivo e deve ser 
escrito com inicial maiúscula, enquanto o epíteto 
específico é um adjetivo e deve ser escrito com 
inicial minúscula. 
 
Questão 19 (CESMAC) Considere que os animais 
1, 2, 3 e 4 pertencem ao mesmo Filo. Contudo, 1 e 
2 pertencem a gêneros diferentes da mesma Família, 
enquanto que 3 e 4 pertencem à mesma Classe, mas 
a Ordens diferentes. Pode-se afirmar que o maior 
grau de semelhança será observado, apenas, entre: 
a) 1 e 3. 
b) 1 e 2. 
c) 2 e 4. 
d) 3 e 4. 
e) 2 e 3. 
 
Questão 20 (UPE) A classificação atual dos seres 
vivos considera as semelhanças anatômicas, a 
composição química e estrutura genética. Assim, o 
nome de cada espécie deve ser constituído por duas 
palavras: a primeira designando o gênero; e a 
segunda, a espécie. No Brasil, existem cerca de 118 
espécies de primatas, sendo considerado o país com 
o maior número de espécies. A Amazônia é o bioma 
com a maior diversidade, onde é possível se 
encontrarem três delas: Alouatta belzebul, Ateles 
belzebuth e Ateles paniscus. Com base nessas 
considerações e nos princípios que regem essa 
classificação, é CORRETO afirmar que  
a) Alouatta belzebul e Ateles belzebuth possuem o 
maior grau de parentesco que entre Ateles paniscus 
e Ateles belzebuth.  
b) Ateles paniscus e Ateles belzebuth são espécies 
com grau de parentesco no nível de gênero.  
c) Alouatta belzebul e Ateles belzebuth são espécies 
com grau de parentesco no nível de espécie.  
d) Ateles paniscus e Ateles belzebuth possuem o 
mesmo gênero, mas são de famílias diferentes.  

e) Alouatta belzebul e Ateles belzebuth, apesar de 
gêneros diferentes, pertencem à mesma espécie. 
 
Questão 21 (FATEC)  
 

 
 
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. 
 
Questão 22 (UEA) 
O boto-cor-de-rosa (Inia geoffrensis) e o boto-cinza 
ou tucuxi (Sotalia fluviatilis fluviatilis) habitam os 
rios da Amazônia. Esses animais pertencem 
a) ao mesmo gênero, porém a subespécies 
diferentes. 
b) ao mesmo gênero, porém a espécies diferentes. 
c)a gêneros diferentes, porém à mesma espécie. 
d) a gêneros e espécies diferentes. 
e) ao mesmo gênero e à mesma espécie. 
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Questão 23 (UFG) Leia a tirinha a seguir. 

 

 

 
Para nomear cientificamente seus insetos de acordo 
com o sistema binominal de nomenclatura 
estabelecido por Lineu, Calvin deverá utilizar 
primeiro um epíteto 
a) genérico para indicar o gênero, seguido do epíteto 
específico para indicar a espécie. 
b) genérico para indicar a família, seguido do 
epíteto específico para indicar o gênero. 
c) genérico para indicar a espécie, seguido do 
epíteto específico para indicar o gênero. 
d) específico para indicar o gênero, seguido do 
epíteto genérico para indicar a família. 
e) específico para indicar a espécie, seguido do 
epíteto genérico para indicar o gênero. 
 

Questão 24 (Mackenzie) A respeito das 
consequências do uso do cigarro para a saúde 
humana, muitas pesquisas têm sido publicadas, 
muitas delas voltadas ao mecanismo de ação de um 
dos principais componentes, a nicotina, enquanto 
outras procuram esclarecer a população a respeito 
dos efeitos colaterais dos demais componentes do 
cigarro. 
A tabela abaixo mostra alguns desses componentes 
e seus efeitos no organismo humano. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) A nicotina e os solventes causam dependência, 
por agirem no sistema nervoso central. 
b) O monóxido de carbono prejudica o transporte do 
CO2 produzido nos tecidos. 
c) O aumento do risco de desenvolver doenças 
coronárias se deve ao acúmulo de resíduos tóxicos 
do cigarro nas paredes dos vasos sanguíneos. 
d) O depósito de alcatrão ajuda na filtração do ar que 
passa pelas vias aéreas. 
e) As lesões provocadas pela amônia não podem ser 
relacionadas aos casos de câncer de laringe em 
fumantes. 
 
Questão 25 (PUC-Rio) Fabaceae, também 
conhecida como Leguminosae, é uma das maiores 
famílias botânicas. A família apresenta diferentes 
hábitos. Dentre as espécies, verifica-se: 

 
Com base nas regras de nomenclatura, o quadro 
acima apresenta: 
a) nove gêneros e nove espécies. 
b) cinco gêneros e nove espécies. 
c) nove gêneros e cinco espécies. 
d) cinco gêneros e cinco espécies. 
e) nove gêneros e uma família. 
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Questão 26 (UEA) Os seres vivos são organizados 
segundo a sequência hierárquica determinada pelas 
categorias taxonômicas propostas por Carl von 
Linné. De acordo com esta organização, 
a) uma classe pode pertencer a mais de uma família. 
b) um gênero pode estar associado a mais de uma 
espécie. 
c) uma ordem pode estar associada a mais de uma 
classe. 
d) uma espécie pode pertencer a mais de um gênero. 
e) uma família pode pertencer a mais de uma ordem. 
 
Questão 27 (PUC - PR) Leia o texto abaixo 
publicado na revista Veja: 
 

 
 
Uma homenagem à série de livros Harry Potter, 
escrita pela britânica J. K. Rowling, foi feita no 
mundo animal. Visitantes do Museu de História 
Natural de Berlim, na Alemanha, escolheram em 
votação o nome Ampulex dementor para uma 
espécie de vespa recém-descoberta. A escolha do 
nome foi divulgada em um artigo publicado no 
periódico Plos One. O nome faz referência aos 
"dementadores", guardas de uma prisão de alta 
segurança, temidos por serem capazes de sugar a 
alma de suas vítimas com um "beijo". O motivo da 
comparação é o modo como as vespas atacam suas 
presas: elas injetam na cabeça de outros insetos 
substâncias que as transformam em "zumbis", para 
então levá-las ao seu ninho, onde serão devoradas. 
Na descrição de J. K. Rowling, uma pessoa que tem 
a alma sugada pelos dementadores se torna uma 
"concha vazia", em "estado vegetativo 
permanente". 

Disponível em: < 
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/vespa-eba 

tizada- em-homenagem-a-serie-harry-potter>. 
Acesso em: 28/08/2014 

Considerando o termo Ampulex dementor e os seus 
conhecimentos sobre regras básicas de classificação 
e nomenclatura, responda: 

I. Ampulex é o nome do gênero desse organismo e 
dementor seria o nome da espécie. 
II. A nomenclatura utilizada pela revista está 
grafada de forma incorreta, pois o binômio deveria 
estar destacado. 
III. A vespa-joia (Ampulex compressa) é do mesmo 
gênero do animal recém-descoberto, mas não é 
necessariamente da mesma família. 
IV. Um dos motivos utilizados para classificá-la 
nesse grupo pode ter sido a presença de cefalotórax 
e abdômen. 
a) Somente a afirmativa III está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 28 (UNIMONTES) A classificação dos 
seres vivos é universal e possui diversas categorias 
taxonômicas envolvidas nesse processo. A figura a 
seguir apresenta alguns seres vivos. Observe-os. 
 

 
 
Considerando os seres vivos apresentados e o 
assunto abordado, analise as alternativas abaixo e 
assinale a que REPRESENTA a categoria 
taxonômica comum a todos os seres vivos 
apresentados. 
a) Ordem. 
b) Gênero. 
c) Família. 
d) Espécie. 
 
Questão 29 (UECE) A identificação dos organismos 
vivos constitui uma etapa do trabalho de 
classificação, sendo a nomenclatura responsável 
pela atribuição de nomes científicos a esses 
organismos. Na nomenclatura binomial, o primeiro 
nome e o segundo nome de uma espécie sempre 
indicam, respectivamente, 
a) o gênero e a espécie aos quais o organismo 
pertence. 
b) o gênero e a família aos quais o organismo 
pertence. 
c) a espécie e o gênero aos quais o organismo 
pertence. 
d) a espécie e o filo aos quais o organismo pertence. 
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Questão 30 (UFAM) Carlos Lineu, um excepcional 
estudante de biologia, mas também um desastrado 
assistente de laboratório derrubou no chão um lote 
de fichas contendo a classificação sistemática de 
alguns grupos de mamíferos. Em seu desespero em 
corrigir tal deslize Lineu fez várias tentativas de 
encaixar determinada espécie com sua respectiva 
posição taxonômica. Para entender o problema de 
Lineu observe as duas colunas a seguir: 
 
Mamífero 
1. Orca 
2. Bicho-preguiça 
3. Sauim de Manaus 
4. Peixe-boi 
5. Anta 
6. Tatu 

 
Ordem 
A. Sirenia 
B. Cingulata 
C. Perissodactyla 
D. Cetacea 
E. Primata 
F. Pilosa 
 
A sequência que relaciona corretamente as colunas 
é: 
 
a) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E; 6-F. 
b) 1-A; 2-C; 3-E; 4-F; 5-B; 6-D. 
c) 1-A; 2-F; 3-E; 4-D; 5-C; 6-B. 
d) 1-D; 2-F; 3-E; 4-A; 5-C; 6-B. 
e) 1-F; 2-A; 3-E; 4-B; 5-C; 6-D. 
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RESPOSTAS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C C A B B C A C C A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A E A C E A C E B B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
E D A A B B B A A D 

 


