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1. A figura apresenta uma proposta de relações evolutivas entre diferentes grupos de 

organismos.  

 

 
 

Pode-se dizer que a presença de núcleo delimitado por membrana e a formação de tecidos 

verdadeiros apareceram, respectivamente, em  

a) 1 e 2.  

b) 1 e 3.  

c) 2 e 4.  

d) 3 e 4.  

e) 4 e 5. 

 

 

2. No sistema de classificação de Lineu, os fungos eram considerados vegetais inferiores e 

compunham o mesmo grupo do qual faziam parte os musgos e as samambaias. Contudo, 

sistemas de classificação modernos colocam os fungos em um reino à parte, reino Fungi, que 

difere dos vegetais não apenas por não realizarem fotossíntese, mas também porque os 

fungos  

a) são procariontes, uni ou pluricelulares, enquanto os vegetais são eucariontes 

pluricelulares.  

b) são exclusivamente heterótrofos, enquanto os vegetais são autótrofos ou heterótrofos.  

c) não apresentam parede celular, enquanto todos os vegetais apresentam parede celular 

formada por celulose.  
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d) têm o glicogênio como substância de reserva energética, enquanto nos vegetais a 

reserva energética é o amido.  

e) reproduzem-se apenas assexuadamente, enquanto nos vegetais ocorre reprodução 

sexuada ou assexuada. 

 

 

3. As cecílias, também chamadas de cobras-cegas, são facilmente confundidas com serpentes 

por observadores menos atentos, por também apresentarem corpo cilíndrico e desprovido de 

patas. Entretanto, uma análise mais cuidadosa pode diferenciar facilmente esses animais, pois 

as cecílias são anfíbios ápodos. Duas características apresentadas exclusivamente pelas 

cecílias, que as diferenciam das serpentes, são: 

a) corpo revestido por pele úmida e ovos com casca calcária. 

b) corpo revestido por escamas e respiração exclusivamente cutânea. 

c) pele rica em glândulas secretoras de muco e respiração cutânea. 

d) pele úmida e corpo revestido por escamas queratinizadas. 

 

 

4. O esquema abaixo representa uma das hipóteses para explicar as relações evolutivas entre 

grupos de animais.  

 

 

 

A partir do ancestral comum, cada número indica o aparecimento de determinada 

característica. Assim, os ramos anteriores a um número correspondem a animais que não 

possuem tal característica e os ramos posteriores, a animais que a possuem. 
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As 

respectivamente, aos números: 

a) 1 e 6 

b) 2 e 4 

c) 2 e 5 

d) 3 e 4 

e) 3 e 5 

 

 

5. Gimnospermas e angiospermas: uma história de sucesso vegetal Uma das maiores 

inovações que surgiram no decorrer da evolução das plantas vasculares foi a semente. Essa 

estrutura ___1___. Por isso, as gimnospermas e angiospermas têm vantagem sobre os grupos 

de vegetais que se reproduzem por meio de esporos. A prova disso é que existe um número 

muito superior de espécies vegetais produtoras de sementes do que de plantas que fazem uso 

de esporos para se propagar. As angiospermas são as plantas que apresentam o maior sucesso 

evolutivo nos dias atuais. Se compararmos os números de espécies de angiospermas e 

gimnospermas, poderemos notar que o primeiro grupo de plantas conta com cerca de 235 mil 

espécies viventes contra 720 espécies do segundo grupo. Essa grande diversidade de espécies 

de angiospermas deve-se ___2___. 

Construa dois novos trechos que possam substituir as lacunas do texto. No trecho 1 você deve 

citar duas vantagens adaptativas das sementes em comparação aos esporos, e no trecho 2 

você deve citar uma característica exclusiva das angiospermas e explicar como essa 

característica contribuiu para sua maior diversidade. 
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Gabarito  
 

1. D 

2. D 

3. C 

4. E 

5. Sementes formam tecidos de reserva para a nutrição do embrião que carregam, e a 

casca protetora permite uma maior dispersão sem danificar a futura planta. Já a 

diversidade de angiospermas em relação a gimnospermas se deve a formação de flores e 

frutos, garantindo a polinização cruzada e uma melhor dispersão de sementes. 

 


