
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Biologia 
Professor: Rubens Oda 

 

 Cladística 
 
1. A figura representa uma hipótese das relações evolutivas entre alguns grupos animais.  

 

 
 

De acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em Vertebrados e Invertebrados  

a) está justificada, pois há um ancestral comum para todos os vertebrados e outro diferente 
para todos os invertebrados.  

b) não está justificada, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro que é apenas 
parte de um filo.  

c) está justificada, pois a denominação de Vertebrado pode ser considerada como sinônima 
de Cordado.  

d) não está justificada, pois, evolutivamente, os vertebrados estão igualmente distantes de 
todos os invertebrados.  

e) está justificada, pois separa um grupo que possui muitos filos com poucos representantes 
de outro com poucos filos e muitos representantes.  

 
 
2. Observe os cladogramas abaixo e assinale a afirmativa correta.  

 

 
 

Considere A, B e C como sendo três espécies distintas.  
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a) Os dois cladogramas mostram relações evolutivas distintas.  

b) As espécies A e B fazem parte, obrigatoriamente, de um gênero distinto de C.  

c) A, B e C formam um grupo monofilético.  

d) A, B e C não compartilham um ancestral comum.  

e) A, B e C formam um grupo polifilético. 

 
 
3. A figura esquematiza duas possibilidades de representação de relações evolutivas entre três 
grupos de organismos. A árvore I foi construída em função de semelhanças e diferenças relativas 
a características morfológicas, enquanto a II se fundamenta na análise de dados moleculares. 
Interprete as árvores filogenéticas apresentadas e identifique a que melhor reflete as relações de 
parentesco entre os grupos, justificando sua resposta.  

 

 


