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1 (Ano: 2013/Banca: CESPE) No que concerne ao fluxo de matéria e energia nos              
ecossistemas, julgue o próximo item. A transferência de energia entre os níveis tróficos de              
uma cadeia alimentar ocorre, em condições ambientais favoráveis, de maneira integral e            
acumulativa. 
a) Certo 
b) Errado 
 
2 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A tradicional representação da teoria da evolução é uma fila              
indiana de hominídeos liderada pelo Homo sapiens, tendo como maior retardatário um            
animal bípede de feições simiescas, o Australopithecus, ou mesmo um pequeno chimpanzé.            
De acordo com a interpretação corrente da iconografia da evolução, o primeiro indivíduo de              
uma série é tido como o mais primitivo, a partir do qual surge outro, mais evoluído, em um                  
contínuo linear de transformações e substituições que culminaria no homem como ápice do             
processo evolutivo. No entanto, a representação linear da evolução das espécies, uma            
cedendo lugar à outra, como na iconografia canônica dos hominídeos, deveria ser            
substituída por uma visão mais abrangente, que considere as relações de parentesco entre             
os seres vivos e a complexidade inerente ao processo evolutivo. Essa representação            
deveria ocorrer por um grande diagrama ramificado ou uma árvore da vida, na qual cada               
galho retrataria os grupos biológicos, compostos tanto de espécies vivas quanto extintas.            
Uma árvore na qual estaria reservado, para a nossa espécie, apenas um ramo entre muitos,               
sem privilégios adicionais. 
Internet <charlesmorphy.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Tendo como referência inicial o texto acima apresentado, julgue o item seguinte, relativo             
aos aspectos evolutivos dos seres vivos e suas relações filogenéticas. 
De acordo com a sistemática moderna, o diagrama ramificado mencionado no texto é             
denominado cladograma ou heredograma. 
a) Certo 
b) Errado 
 
3 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A tradicional representação da teoria da evolução é uma fila              
indiana de hominídeos liderada pelo Homo sapiens, tendo como maior retardatário um            
animal bípede de feições simiescas, o Australopithecus, ou mesmo um pequeno chimpanzé.            
De acordo com a interpretação corrente da iconografia da evolução, o primeiro indivíduo de              
uma série é tido como o mais primitivo, a partir do qual surge outro, mais evoluído, em um                  
contínuo linear de transformações e substituições que culminaria no homem como ápice do             
processo evolutivo. No entanto, a representação linear da evolução das espécies, uma            
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cedendo lugar à outra, como na iconografia canônica dos hominídeos, deveria ser            
substituída por uma visão mais abrangente, que considere as relações de parentesco entre             
os seres vivos e a complexidade inerente ao processo evolutivo. Essa representação            
deveria ocorrer por um grande diagrama ramificado ou uma árvore da vida, na qual cada               
galho retrataria os grupos biológicos, compostos tanto de espécies vivas quanto extintas.            
Uma árvore na qual estaria reservado, para a nossa espécie, apenas um ramo entre muitos,               
sem privilégios adicionais. 
Internet <charlesmorphy.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Tendo como referência inicial o texto acima apresentado, julgue o item seguinte, relativo             
aos aspectos evolutivos dos seres vivos e suas relações filogenéticas. 
No diagrama ramificado que representaria as relações de parentesco entre os vertebrados,            
o golfinho estaria mais próximo do tubarão que do morcego. 
a) Certo 
b) Errado 
 
4 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A tradicional representação da teoria da evolução é uma fila              
indiana de hominídeos liderada pelo Homo sapiens, tendo como maior retardatário um            
animal bípede de feições simiescas, o Australopithecus, ou mesmo um pequeno chimpanzé.            
De acordo com a interpretação corrente da iconografia da evolução, o primeiro indivíduo de              
uma série é tido como o mais primitivo, a partir do qual surge outro, mais evoluído, em um                  
contínuo linear de transformações e substituições que culminaria no homem como ápice do             
processo evolutivo. No entanto, a representação linear da evolução das espécies, uma            
cedendo lugar à outra, como na iconografia canônica dos hominídeos, deveria ser            
substituída por uma visão mais abrangente, que considere as relações de parentesco entre             
os seres vivos e a complexidade inerente ao processo evolutivo. Essa representação            
deveria ocorrer por um grande diagrama ramificado ou uma árvore da vida, na qual cada               
galho retrataria os grupos biológicos, compostos tanto de espécies vivas quanto extintas.            
Uma árvore na qual estaria reservado, para a nossa espécie, apenas um ramo entre muitos,               
sem privilégios adicionais. 
Internet <charlesmorphy.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Tendo como referência inicial o texto acima apresentado, julgue o item seguinte, relativo             
aos aspectos evolutivos dos seres vivos e suas relações filogenéticas. 
Com base nas ideias do texto, seria aceitável organizar os grupos vegetais em uma escala,               
com as briófitas na base e as angiospermas no ápice do processo evolutivo. 
a) Certo 
b) Errado 
 
5 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A tradicional representação da teoria da evolução é uma fila              
indiana de hominídeos liderada pelo Homo sapiens, tendo como maior retardatário um            
animal bípede de feições simiescas, o Australopithecus, ou mesmo um pequeno chimpanzé.            
De acordo com a interpretação corrente da iconografia da evolução, o primeiro indivíduo de              
uma série é tido como o mais primitivo, a partir do qual surge outro, mais evoluído, em um                  
contínuo linear de transformações e substituições que culminaria no homem como ápice do             
processo evolutivo. No entanto, a representação linear da evolução das espécies, uma            
cedendo lugar à outra, como na iconografia canônica dos hominídeos, deveria ser            
substituída por uma visão mais abrangente, que considere as relações de parentesco entre             
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os seres vivos e a complexidade inerente ao processo evolutivo. Essa representação            
deveria ocorrer por um grande diagrama ramificado ou uma árvore da vida, na qual cada               
galho retrataria os grupos biológicos, compostos tanto de espécies vivas quanto extintas.            
Uma árvore na qual estaria reservado, para a nossa espécie, apenas um ramo entre muitos,               
sem privilégios adicionais. 
Internet <charlesmorphy.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Tendo como referência inicial o texto acima apresentado, julgue o item seguinte, relativo             
aos aspectos evolutivos dos seres vivos e suas relações filogenéticas. 
A mudança de paradigma proposta no texto, além de alterar a representação gráfica das              
relações entre os seres vivos, ressignifica a posição do ser humano diante de outras              
espécies. 
a) Certo 
b) Errado 
 
6 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A tradicional representação da teoria da evolução é uma fila              
indiana de hominídeos liderada pelo Homo sapiens, tendo como maior retardatário um            
animal bípede de feições simiescas, o Australopithecus, ou mesmo um pequeno chimpanzé.            
De acordo com a interpretação corrente da iconografia da evolução, o primeiro indivíduo de              
uma série é tido como o mais primitivo, a partir do qual surge outro, mais evoluído, em um                  
contínuo linear de transformações e substituições que culminaria no homem como ápice do             
processo evolutivo. No entanto, a representação linear da evolução das espécies, uma            
cedendo lugar à outra, como na iconografia canônica dos hominídeos, deveria ser            
substituída por uma visão mais abrangente, que considere as relações de parentesco entre             
os seres vivos e a complexidade inerente ao processo evolutivo. Essa representação            
deveria ocorrer por um grande diagrama ramificado ou uma árvore da vida, na qual cada               
galho retrataria os grupos biológicos, compostos tanto de espécies vivas quanto extintas.            
Uma árvore na qual estaria reservado, para a nossa espécie, apenas um ramo entre muitos,               
sem privilégios adicionais. 
Internet <charlesmorphy.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Tendo como referência inicial o texto acima apresentado, julgue o item seguinte, relativo             
aos aspectos evolutivos dos seres vivos e suas relações filogenéticas. 
As bactérias são organismos procariontes com estrutura e funcionamento simples, portanto           
são consideradas como organismos menos evoluídos que os vertebrados. 
a) Certo 
b) Errado 
 
7 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco               
diversificada. A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é uma das poucas espécies de           
vertebrados de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a               
espécie com parentesco mais próximo à jararaca-ilhoa é a jararaca comum (Bothrops            
jararaca), cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta             
de adultos da jararaca-ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a              
jararaca-ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida              
com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato para evitar a                
mordida do animal, que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de              
cheiro até encontrar a presa que está imobilizada pelo veneno. A jararaca-ilhoa, por outro              
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lado, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até                  
que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar trilha de cheiro no chão. Em decorrência               
da especialização alimentar, a jararaca-ilhoa possui veneno cinco vezes mais potente que o             
da jararaca continental. 
Fonte: Ciência Hoje, setembro de 2002 (com adaptações). 
Com base no texto acima, julgue o item, acerca da diversidade biológica e sua evolução. 
Depreende-se do texto que ambas as jararacas, ilhoa e continental, pertencem à mesma             
família. 
a) Certo 
b) Errado 
 
8 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco               
diversificada. A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é uma das poucas espécies de           
vertebrados de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a               
espécie com parentesco mais próximo à jararaca-ilhoa é a jararaca comum (Bothrops            
jararaca), cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta             
de adultos da jararaca-ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a              
jararaca-ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida              
com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato para evitar a                
mordida do animal, que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de              
cheiro até encontrar a presa que está imobilizada pelo veneno. A jararaca-ilhoa, por outro              
lado, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até                  
que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar trilha de cheiro no chão. Em decorrência               
da especialização alimentar, a jararaca-ilhoa possui veneno cinco vezes mais potente que o             
da jararaca continental. 
Fonte: Ciência Hoje, setembro de 2002 (com adaptações). 
Com base no texto acima, julgue o item, acerca da diversidade biológica e sua evolução. 
As serpentes são classificadas no grupo taxonômico dos tetrápodes. 
a) Certo 
b) Errado 
 
9 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco               
diversificada. A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é uma das poucas espécies de           
vertebrados de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a               
espécie com parentesco mais próximo à jararaca-ilhoa é a jararaca comum (Bothrops            
jararaca), cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta             
de adultos da jararaca-ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a              
jararaca-ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida              
com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato para evitar a                
mordida do animal, que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de              
cheiro até encontrar a presa que está imobilizada pelo veneno. A jararaca-ilhoa, por outro              
lado, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até                  
que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar trilha de cheiro no chão. Em decorrência               
da especialização alimentar, a jararaca-ilhoa possui veneno cinco vezes mais potente que o             
da jararaca continental. 
Fonte: Ciência Hoje, setembro de 2002 (com adaptações). 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/  

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/


http://simuladosquestoes.com.br/  
 

Com base no texto acima, julgue o item, acerca da diversidade biológica e sua evolução. 
A modificação de órgãos em função do seu emprego e a transmissão dessas modificações              
à prole são elementos da explicação lamarckista da evolução. 
a) Certo 
b) Errado 
 
10 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco               
diversificada. A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é uma das poucas espécies de           
vertebrados de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a               
espécie com parentesco mais próximo à jararaca-ilhoa é a jararaca comum (Bothrops            
jararaca), cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta             
de adultos da jararaca-ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a              
jararaca-ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida              
com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato para evitar a                
mordida do animal, que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de              
cheiro até encontrar a presa que está imobilizada pelo veneno. A jararaca-ilhoa, por outro              
lado, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até                  
que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar trilha de cheiro no chão. Em decorrência               
da especialização alimentar, a jararaca-ilhoa possui veneno cinco vezes mais potente que o             
da jararaca continental. 
Fonte: Ciência Hoje, setembro de 2002 (com adaptações). 
Com base no texto acima, julgue o item, acerca da diversidade biológica e sua evolução. 
É provável que o último ancestral comum entre as jararacas-ilhoas e as cotinentais tenha              
vivido há mais tempo que o último ancestral comum entre as serpentes e os lagartos. 
a) Certo 
b) Errado 
 
Gabarito 
1.b 
2.b 
3.b 
4.b 
5.a 
6.b 
7.a 
8.a 
9.a 
10.b 
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