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1) Sobre a classificação dos seres vivos é incorreto afirmar que 

a) A primeira palavra da classificação, escrita sempre com letra maiúscula. 

b) A segunda, escrita com minúscula, é diferente para cada caso. É o nome da espécie. 

d) família, que é o conjunto de gêneros semelhantes. O conjunto de famílias semelhantes 

denomina-se ordem. 

d) Todas as classes semelhantes são agrupadas em um filo.O conjunto dos filos 

semelhantes denomina-se gênero 

. 

2) Assinale a alternativa que apresenta a informação incorreta sobre o referido Reino. 

a)Reino Monera - É formado por seres unicelulares. Neste reino estão as bactérias e as 

algas cianofíceas ou algas azuis. 

b) Reino Protista - Também é formado por seres vivos unicelulares. Nele se encontram os 

protozoários e as algas unicelulares autotróficas (que fazem fotossíntese) e a euglena. 

c) Reino dos Fungos – Todos os seres vivos são autotróficos (fazem fotossíntese). Há 

fungos unicelulares como o lêvedo de cerveja, e os pluricelulares, como os cogumelos. 

d) Reino das Plantas - É formado por seres vivos pluricelulares que produzem seus próprios 

alimentos. São verdes e fazem fotossíntese. 

 

3. É uma característica exclusiva do reino fungi: 

a. ( ) são procariontes. 

b. ( ) são todos heterótrofos. 

c. ( ) reprodução exclusivamente sexuada. 

d. ( ) necessitam de ambientes pouco úmidos para 

se desenvolver. 

e. ( ) é dividido em apenas 2 filos: ascomicetos e 

basidiomicetos. 

 

4. Ao visitar o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, um estudante teve a 

oportunidade de observar os seguintes animais: sapos, tartarugas, jacarés, serpentes, peixes, 

aranhas, escorpiões, formigas, lagostas, lulas, polvos e mexilhões. Ele observou animais de 

quantos filos diferentes do reino Metazoa? 

a) 2. 

b) 3. 

c) 4. 

d) 5. 

e) 6. 

 

5. Assinale a alternativa correta que cita uma diferença básica entre os fungos e os vegetais. 

a. ( ) Os fungos não fazem fotossíntese. 

b. ( ) Os fungos não possuem parede celular. 

c. ( ) Somente os fungos se reproduzem por esporos. 

d. ( ) Os fungos são procariontes e os vegetais são eucariontes. 

e. ( ) Os fungos são autótrofos e os vegetais são heterótrofos 
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