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1. Em Congressos Científicos, nacionais e internacionais, muitos trabalhos são
divulgados sob a forma de painéis como o intitulado “Nova ocorrência e
caracterização de Phenax variegata (Fulgoridae)”, apresentado durante o XXIII
Congresso Brasileiro de Zoologia. De acordo com as Regras de Nomenclatura
Zoológica, quais categorias taxonômicas podem ser identificadas no título
desse painel?

a) Espécie e reino. 

b) Espécie e família.

c) Gênero e família. 

d) Gênero e filo. 

e) Família e classe.
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2. O palmito-juçara e o açaí têm como nomes científicos Euterpe edulis e
Euterpe oleracea, respectivamente. Pode-se dizer que ambos apresentam
os mesmos níveis taxonômicos, exceto:

a) Gênero.

b) Família.

c) Ordem.

d) Divisão.

e) Espécie.
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3. Na classificação dos seres vivos, as diferenças entre os grupos de Monera e
Protista são bem maiores do que aquelas existentes, por exemplo, entre
Briófitas e Pteridófitas. Baseados nessa afirmação, podemos então assegurar
que as diferenças entre uma ave e um homem, quando comparadas às que
existem entre um inseto e um peixe, são:

a) Menores, porque ave e homem são classificados como cordados.

b) Menores, porque insetos e peixes podem viver em ambientes diferentes.

c) Menores, porque insetos e peixes apresentam sistemas respiratórios
diferentes.

d) Maiores, porque as aves surgiram a mais tempo do que os homens.

e) Maiores, porque aves e homens vivem em ambientes completamente
diferentes
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4. A utilização de microrganismos na limpeza de áreas ambientais contaminadas
por poluentes é uma estratégia simples, menos onerosa, além de causar menos
impacto ao meio ambiente. Esse tipo de ação é feita com o uso de bactérias e é
conhecido como:

a) Biorremediação

b) Antibiótico

c) Aterro sanitário

d) Arqueas

e) Vacina ambiental
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5. Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos
do reino Monera?

a) Ausência de núcleo e presença de clorofila

b) Ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica

c) Incapacidade de síntese proteica e parasitas exclusivos

d) Presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila

e) Ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA.
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