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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
 
 

PROVAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PARA MAIORES DE 23 ANOS 

Prova Específica de Biologia 
7 de Junho 2017 

Duração: 90 min + 30 min de tolerância 
 

 

1. DIVERSIDADE NA BIOSFERA 
A Biosfera e a Célula 
 

1.1. A sequência indica os crescentes níveis de organização biológica: 

 

CÉLULA ➝ I ➝ II ➝ III ➝ POPULAÇÃO➝ IV ➝ V ➝ BIOSFERA 

 

Os níveis I, III e IV correspondem, respetivamente, a: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 

a) Órgão, organismo e comunidade. 

b) Tecido, organismo e comunidade. 

c) Órgão, tecido e ecossistema. 

d) Tecido, órgão e bioma. 

e) Tecido, comunidade e ecossistema. 

 

1.2. Um professor recomendou a um aluno que fizesse uma observação cuidadosa em seu 

aquário considerando a água nele contida, o ar que estava sendo injectado, a 

luminosidade, a temperatura, o limo verde, as plantas aquáticas, os peixes, eventuais 

larvas, e não se esquecesse dos organismos invisíveis a olho nu. Nessa recomendação, 

o professor fez menções a componentes abióticos e bióticos do ecossistema aquário 

em número de, respetivamente: (transcreva a alínea que corresponde à opção 

correta) 

a) 4 e 5 

b) 5 e 4 

c) 6 e 3 

d) 7 e 2 

e) 8 e 1 

 

1.3. Após análise do seguinte esquema representando 

uma cadeia alimentar, indique quais são os: 

A. Produtores. 

B. Consumidores de primeira ordem. 

C. Consumidores de segunda ordem. 
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1.4. As membranas plasmáticas celulares apresentam vários constituintes moleculares. Na 

figura seguinte, os componentes membranares indicados pelas letras, A, B e C, são 

respetivamente: (transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

 
a) Lípidos, hidratos de carbono, proteínas. 

b) Proteínas, hidratos de carbono, lípidos. 

c) Hidratos de carbono, lípidos, proteínas. 

d) Lípidos, proteínas, hidratos de carbono. 

e) Proteínas, lípidos, hidratos de carbono. 

 

1.5. Um aminoácido contém quais dos seguintes grupos funcionais: (transcreva a alínea 

que corresponde à opção correta) 

a) Grupo carboxilo e grupo amina. 

b) Grupo carbonilo e grupo amina. 

c) Grupo hidroxilo e grupo amina. 

d) Grupo carboxilo e grupo hidroxilo. 

e) Grupo carbonilo e grupo carboxilo. 

 

1.6. Qual das seguintes afirmações descreve de forma INCORRETA a função do organelo: 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) Cloroplasto: local de ocorrência das reacções da fotossíntese e da produção de 

energia química nas células vegetais. 

b) Lisossomas: estrutura esférica no interior da qual se encontram hidrolases que 

digerem moléculas e estruturas celulares. 

c) Complexo de Golgi: estrutura constituida por sáculos e vesículas que participam 

na modificação e secreção de substâncias. 

d) Retículo Endoplasmático Rugoso: sistema de túbulos e cisternas não 

apresentando ribossomas na zona externa, envolvido na síntese de lípidos. 

e) Núcleo: organelo delimitado por um invólucro, funcionando como centro de 

controlo das células eucarióticas, no qual ocorrem os processos de replicação e 

transcrição de DNA. 
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2. OBTENÇÃO DE MATÉRIA 
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos e heterotróficos 
 

2.1. A figura seguinte representa células vegetais colocadas em três meios com 

osmolaridade distintas. 

 
2.1.1. Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 

a) A célula B encontra-se numa solução isotónica. 

b) A célula B encontra-se numa solução hipotónica e a C numa solução hipertónica. 

c) A célula A encontra-se numa solução hipotónica. 

d) A célula B encontra-se numa solução hipértónica e a C numa solução hipotónica. 

e) A célula A encontra-se numa solução hipertónica. 

 

2.1.2. Indique qual das células se encontra túrgida e qual a que está plasmolisada. 

 

2.2. As seguintes afirmações são sobre a forma como os seres vivos obtêm alimento:  

I. Os seres heterotróficos têm capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, pois realizam 
fotossíntese. 

II. Os seres autotróficos obtêm matéria orgânica a partir da energia luminosa e moléculas simples. 
III. Os seres heterotróficos dependem dos autotróficos. 

 
Todas as afirmações acima que estão corretas, encontram-se na alternativa: (transcreva 

a alínea que corresponde à opção correta) 
a) II - III. 

b) II. 

c) I - II. 

d) I – II – III. 

e) III. 

 

2.3. As células captam macromoléculas e partículas sólidas por: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 

a) Pinocitose. 

b) Proteínas transportadoras. 

c) Canais protéicos. 

d) Difusão simples. 

e) Fagocitose. 
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2.4. Qual dos seguintes tipos de transporte através de membranas semi-permeáveis 

necessita de energia para ocorrer? (transcreva a alínea que corresponde à opção 

correta) 

a) Movimento de solutos a favor do seu gradiente de concentração. 

b) Movimento de solutos, contra o seu gradiente de concentração. 

c) Movimento de água, a favor do seu gradiente de concentração. 

d) Movimento de sódio, a favor do seu gradiente de concentração. 

e) Movimento de glicose, a favor de gradiente utilizando uma proteína 

transportadora. 

 

2.5. Os organismos fotoauto-

tróficos, como plantas, 

algas, cianobactérias…, 

utilizam a luz solar como 

fonte de energia 

necessária à síntese de 

nutrientes para 

posterior utilização. No 

esquema ao lado está 

representada a relação do processo de síntese (fotossíntese) com o processo de 

utilização (respiração celular). Os compostos representados por A, B, C e D são 

respetivamente: (transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) CO2, ATP, H2O, glicose. 

b) ATP, CO2, H2O, glicose. 

c) Glicose, CO2, ATP, H2O. 

d) H2O, CO2, ATP, glicose. 

e) CO2, glicose, H2O, ATP. 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA 
O transporte nas plantas e animais 
 

3.1. Um botânico tomou dois vasos, A e B, de uma determinada planta. O vaso A 

permaneceu como controlo e no vaso B foi aplicada uma substância que induziu a 

planta a ficar com os estomas permanentemente fechados. Após alguns dias, a planta 

do vaso A permaneceu igual e a do vaso B apresentou sinais de grande debilidade, 

embora ambas tenham ficado no mesmo local e com água em abundância. Foram 

levantadas três possibilidades para a debilidade da planta B: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 

I. A água que ia sendo absorvida pela raiz não pôde ser perdida pela transpiração, acumulando-
se em grande quantidade nos tecidos da planta. 

II. A planta não pôde realizar fotossíntese porque o encerramento dos estomas impediu a 
entrada de luz para o parênquima clorofilino das folhas. 

III. A principal via de captação de CO2 para o interior da planta foi fechada, comprometendo a 
fotossíntese. 
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A explicação correcta corresponde a: (transcreva a alínea que corresponde à opção 
correta) 
a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 
3.2. O transporte de seiva bruta no floema é explicado pela hipótese do fluxo de massa 

(ou fluxo de pressão) que defende que a circulação de seiva na planta ocorre devido à 

diferença de concentração de açúcares entre os órgãos produtores e os órgãos 

consumidores. Ordene na sequência correta as seguintes afirmações que descrevem 

esse processo, começando pela letra A. 

A. Sacarose entra por transporte ativo para os tubos crivosos do floema. 

B. Saída de água dos tubos crivosos. 

C. Por osmose, entrada de água nos tubos crivosos. 

D. Redução da pressão osmótica nos tubos crivosos. 

E. Aumenta a pressão osmótica nos tubos crivosos. 

F. Saída de sacarose do floema, por transporte ativo. 

G. Pressão de turgescência nas células desencadeia fluxo de solutos e água entre 

células adjacentes. 

 
3.3. No esquema apresentado ao lado está representado o trajeto 

do sangue no Sistema Cardiovascular. Indique as afirmações 

correctas: (transcreva as alíneas que correspondem às opções 

corretas) 

a) As cavidades I e II representam os ventrículos e as 

cavidades III e IV representam as aurículas. 

b) O sangue que leva o oxigénio para as células musculares 

do coração (miocárdio) através das artérias coronárias é 

impulsionado pela cavidade IV. 

c) Os vasos sanguíneos representados pelas setas B e C 

correspondem a veias e os vasos sanguíneos 

representados pelas setas A e D correspondem a 

artérias. 

d) O trajeto que o sangue faz da cavidade III até à cavidade II corresponde à 

circulação sistémica, também chamada grande circulação. 

e) Nas cavidades I e III circula sangue arterial, ao passo que nas cavidades II e IV 

circula sangue venoso. 

f) Quando as cavidades III e IV estão em diástole, as cavidades I e II estão em 

sístole, e vice-versa. 

g) Entre as cavidades I e II localiza-se a válvula bicúspide (ou mitral) e entre as 

cavidades III e IV localiza-se a válvula tricúspide. 
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Utilize a seguinte figura para responder às perguntas 3.4. e 3.5. 

 

3.4. Quais os vasos sanguíneos que transportam para o 

coração o sangue oxigenado proveniente dos pulmões? 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

3.5. Qual dos números representa a aorta? (transcreva a alínea que corresponde à opção 

correta) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

4. TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS 
Obtenção de energia e trocas gasosas em seres multicelulares 
 

4.1. Considere os esquemas simplificados de duas vias metabólicas indicados por I e II: 
 

 
 

É correto afirmar que: (transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) I é apresentado exclusivamente por certas bactérias, e II, exclusivamente por 

certos fungos, pois estes organismos são todos anaeróbios. 

b) I e II são apresentados exclusivamente por procariontes, pois estes organismos 

são todos anaeróbios. 

c) Em I e II há liberação de dióxido de carbono e os dois processos apresentam o 

mesmo rendimento energético. 

d) I é apresentado por células do tecido muscular esquelético humano quando o 

nível de oxigênio é insatisfatório para manter a produção de ATP necessária. 

e) I é um processo utilizado na fabricação de pães, e II, um processo utilizado na 

indústria alimentar para a produção de alimentos como iogurtes e queijos. 
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Utilize a seguinte figura para responder às perguntas 4.2. e 4.3. 

 

4.2. A glicose, uma vez dentro da célula, entrará numa via 

catabólica geradora de energia que, entre outros 

subprodutos, gerará CO2. Considere o desenho esquemático a 

seguir, representando uma célula eucariótica e as diferentes 

etapas da quebra da glicose identificadas como I, II e III e 

subsequente produção de energia. É (São) etapa(s) que 

gera(m) a produção de CO2: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III. 

 

4.3. As vias metabólicas na figura indicadas por I, II e III, são respectivamente: (transcreva 

a alínea que corresponde à opção correta) 

a) Ciclo de Krebs, Glicólise, Fosforilação oxidativa. 

b) Glicólise, Ciclo de Krebs, Fosforilação oxidativa. 

c) Fosforilação oxidativa, Ciclo de Krebs, Glicólise. 

d) Ciclo de Krebs, Glicólise, Fosforilação oxidativa. 

e) Fosforilação oxidativa, Glicólise, Ciclo de Krebs. 

 

4.4. Todos os processos indicados são característicos da respiração aeróbia, exceto 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

A. Consumo de glicose. 

B. Formação de piruvato. 

C. Produção de álcool. 

D. Produção de ATP. 

E. Produção de dióxido de carbono. 

 

4.5. As trocas gasosas nos animais processam-

se em superfícies respiratórias. Utilize os 

seguintes termos e associe-os aos 

diversos sistemas de trocas gasosas 

representados na figura seguinte 

A. Pulmões 

B. Brânquias 

C. Traqueias 

D. Tegumento 
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5. REGULAÇÃO NOS SERES VIVOS 
Hormonas vegetais e regulação nervosa e hormonal em animais 
 

5.1. As hormonas vegetais, ou fito-hormonas, regulam o crescimento e comportamento 

das plantas. Estabeleça a correspondência correta entre as hormonas (coluna I) e 

alguns factos descritos na coluna II. 

 

 

5.2. Observe a seguinte figura. Ttranscreva a alínea que corresponde à opção INCORRETA.  

a) O esquema representa um nefrónio – unidade funcional do rim – encontrado em 

alguns tipos de animais. 

b) 1, 2 e 3 representam os túbulos renais onde 

ocorre reabsorção de água e parte dos 

solutos do filtrado. 

c) O sangue filtrado em 5 e recolhido em 4 

apresenta normalmente água, glicose, sais, 

aminoácidos e outros compostos azotados. 

d) 6 é responsável por receber urina, modificá-

la e torná-la hipotónica. 

 

 

 

Coluna I Coluna II 

A. Auxina 1. A germinação de uma semente, na primavera. 

B. Etileno 2. Amadurecimento das maçãs, no final do verão. 

C. Ácido abscísico 3. Folhas ficando vermelhas e douradas, no outono. 

D. Giberelina 4. No verão, quando um botão de rosa abre e revela uma bela rosa. 

E. Citoquinina 5. Na primavera, as folhas verdes começam a crescer a partir dos botões nas árvores. 

 6. A planta no vaso inclina as suas hastes para a janela. 

 7. Corta o botão terminal do caule para a planta alargar e não crescer tanto em altura 
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5.3. Indique qual das seguintes afirmações sobre o filtrado glomerular renal é verdadeira: 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta)  

a) Contem pouca ou nenhuma glicose. 

b) Contem pouca ou nenhuma proteína. 

c) Contem pouco ou nenhum sódio. 

d) Contem pouca ou nenhuma ureia. 

e) Contem pouca ou nenhum potássio. 

 

5.4. Utilize os seguintes termos para legendar o neurónio 

apresentado na figura ao lado:  

 Nódulo de Ranvier 

 Célula de Schwann 

 Dendrite 

 Corpo celular 

 Axónio 

 Terminal sináptico 

 

 

6. CRESCIMENTO E RENOVAÇÃO CELULAR 
DNA e síntese proteica/Mitose/Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular 
 

6.1. O processo de transcrição resulta na formação de: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 

a) ADN. 

b) Proteínas. 

c) Lípidos. 

d) ARN. 

e) Hidratos de carbono. 

 

6.2. Qual dos seguintes emparelhamentos de nucleótidos de ADN e ARN não é correcto: 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) Timina – Adenina. 

b) Guanina – Timina. 

c) Uracilo – Adenina. 

d) Guanina – Citosina. 

e) Pirimidina – Purina. 
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6.3. Na análise do número de diferentes bases numa amostra de ADN, qual seria o 

resultado que estaria de acordo com a regra do emparelhamnto de bases? (transcreva 

a alínea que corresponde à opção correta) 

a) A = G. 

b) A + G = C + T. 

c) A + T = G + C. 

d) A = C. 

 

6.4. No esquema ao lado está representado o ciclo celular 

(ou ciclo mitótico). O ciclo celular divide-se em interfase 

(constituida por três períodos) e fase mitótica 

(constituida por quatro períodos). Indique a designação 

dos períodos numerados por 1, 2, 3 e 4. 

 

 

 

 

6.5. Apresentam-se a seguir eventos que ocorrem durante o processo de divisão celular 

mitótico. Analise os eventos e marque a alternativa correta. (transcreva a alínea que 

permite obter uma afirmação correta) 

I – Condensação máxima dos cromossomas. 
II – Segregação cromatídica. 
III – Cromossomas no equador da célula. 
IV – Desestruturação da carioteca. 
 

Na metáfase, 

a) Ocorrem somente os eventos I e III. 

b) Ocorrem somente os eventos I e II. 

c) Ocorrem somente os eventos II e IV. 

d) Ocorrem somente os eventos II e III. 

 

7. REPRODUÇÃO 
Reprodução assexuada e sexuada 
 

7.1.  Na reprodução sexuada, os descendentes 

são formados a partir de dois progenitores 

que produzem gâmetas, cuja união origina 

um ovo. Indique no seguinte esquema 

sobre produção de gâmetas, o que está 

representado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. 
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7.2.  A figura ao lado representa uma célula diplóide e as células resultantes de sua divisão. 

Nesse processo: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta)  

a) Houve um único período de síntese 

de ADN, seguido de uma única 

divisão celular. 

b) Houve um único período de síntese 

de ADN, seguido de duas divisões 

celulares. 

c) Houve dois períodos de síntese de ADN, seguidos de duas divisões celulares. 

d) Não pode ter ocorrido permutação cromossômica. 

e) A quantidade de ADN das células-filhas permaneceu igual à da célula-mãe. 

 

7.3.  Analise o seguinte esquema. Indique a alternativa que 

identifica corretamente os conceitos correspondentes a 

1, 2, 3 e 4:  

a) 1 = em células diplóides; 2 = na mitose; 3 = na 

meiose;4 = em células haplóides. 

b) 1 = em células haplóides; 2 = na meiose; 3 = na 

mitose; 4 = em células diplóides. 

c) 1 = na meiose; 2 = em células haplóides; 3 = na 

mitose; 4 = em células diplóides. 

d) 1 = na meiose; 2 = na mitose; 3 = em células 

diplóides; 4 = em células haplóides. 

e) 1 = na mitose; 2 = em células diplóides; 3 = em 

células haplóides; 4 = na meiose. 

 

7.4.  Se uma célula apresentando 36 cromossomas sofrer meiose, qual será o número 

apresentado pelas quatro células-filhas (transcreva a alínea que corresponde à opção 

correta): 

a) 72. 

b) 36. 

c) 18. 

d) 9. 

e) Nehuma das anteriores. 

 

8. EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 
Unicelularidade e multicelularidade/Mecanismo de evolução 
 

8.1.  A teoria simbiótica de Lynn Margulis é atualmente utilizada para explicar como a partir 

de células mais simples procarióticas se desenvolveram as células eucarióticas. Quais 

das seguintes observações suportam a teoria endosimbiótica: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 
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I. As mitocondrias e os cloroplastos têm os seus próprios genes. 
II. As mitocondrias e os cloroplastos têm existências isoladas das células. 
III. As mitocondrias e os cloroplastos apresentam membranas semelhantes à dos 

procariotas. 
a) Só a I. 

b) Só a II. 

c) Só a III. 

d) Só a I e a III. 

e) Só a II e a III. 

 

8.2. Existem duas grandes teorias que tentam explicar os mecanismos pelos quais os 

organismos evoluíram e continuam a evoluir. Tanto Lamarck como Darwin 

apresentam um fator como primordial para a evolução. A diferença é que, para 

Lamarck, esse fator é a causa direta das variações e, para Darwin, esse mesmo fator 

seria o que seleciona dentre as variações possíveis a mais adaptada. Esse fator é: 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) O ambiente. 

b) A grande capacidade de reprodução. 

c) A competição. 

d) A variação hereditária transmissível. 

e) A migração. 
 

8.3. A asa de aves, as patas de porcos e as barbatanas de golfinho são exemplos de: 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) Estruturas vestigiais. 

b) Estruturas homólogas. 

c) Características adquiridas. 

d) Selecção artificial. 

e) Uniformitarianismo. 

 

8.4. Qual das seguintes ideias foi proposta por Lamarck mas não foi incluida na teoria de 

Darwin: (transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) Os organismos mudam em resposta ao seu meio ambiente. 

b) Alterações adquiridas por um organsimo durante o seu tempo de vida são 

transmitidas para os seus descendentes. 

c) Todas as espécies alteram-se ao longo do tempo. 

d) Novas variações podem ser transmitidas de uma geração para a seguinte. 

e) Mecanismos especiais promovem alterações evolutivas. 
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9. SISTEMÁTICA DOS SERES VIVOS 
Sistemas de classificação/Sistema de classificação de Whittaker modificado 
 

9.1. Qual das seguintes categorias utilizadas na classificação de seres vivos é a mais 

específica, e engloba um maior número de características comuns? (transcreva a 

alínea que corresponde à opção correta) 

a) Classe. 

b) Família. 

c) Ordem. 

d) Divisão. 

e) Filo. 
 

9.2. Qual dos seguintes organismos está taxonomicamente mais próximo do Lynx rufus? 

(transcreva a alínea que corresponde à opção correta) 

a) Felis catus. 

b) Canis rufus. 

c) Canis lupus. 

d) Lynx canadensis. 

e) Lutra lutra. 
 

9.3. Qual das seguintes taxa contêm todos os outros? (transcreva a alínea que corresponde 

à opção correta) 

a) Espécie. 

b) Classe. 

c) Ordem. 

d) Género. 

e) Filo. 
 

9.4. Todos os seguintes termos referem-se a Reinos, exceto: (transcreva a alínea que 

corresponde à opção correta) 

a) Cordata. 

b) Monera. 

c) Plantae. 

d) Fungi. 

e) Protista. 
 

9.5. Após observação da seguinte árvore filogenética, faça a 

correspondência entre as letras e cada um dos seres vivos 

indicados a seguir: 

1. Animais. 

2. Protistas. 

3. Plantas. 

4. Procariotas. 

5. Fungos. 

FIM 
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COTAÇÃO (0 a 200 PONTOS) 

 

1. DIVERSIDADE NA BIOSFERA 

A Biosfera e a Célula 
 

1.1. 4 pontos 

1.2. 4 pontos 

1.3. 4 pontos 

1.4. 4 pontos 

1.5. 4 pontos 

1.6. 6 pontos 
 

2. OBTENÇÃO DE MATÉRIA 

Obtenção de matéria pelos seres autotróficos e heterotróficos 
 

2.1.  

2.1.1. 3 pontos 

2.1.2. 4 pontos 

2.2. 3 pontos 

2.3. 4 pontos 

2.4. 4 pontos 

2.5. 3 pontos 
 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA 

O transporte nas plantas e animais 
 

3.1.  3 pontos 

3.2.  7 pontos 

3.3.  6 pontos 

3.4.  4 pontos 

3.5.  4 pontos 
 

4. TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS 

Obtenção de energia e trocas gasosas em seres multicelulares 
 

4.1.  4 pontos 

4.2.  3 pontos 

4.3.   4 pontos 

4.4.   4 pontos 

4.5.   6 pontos 
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5. REGULAÇÃO NOS SERES VIVOS 

Hormonas vegetais e regulação nervosa e hormonal em animais 
 

5.1. 7 pontos 

5.2. 4 pontos 

5.3. 4 pontos 

5.4. 6 pontos 
 

6. CRESCIMENTO E RENOVAÇÃO CELULAR 

DNA e síntese protéica/Mitose/Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular 
 

6.1. 4 pontos 

6.2. 4 pontos 

6.3.  4 pontos 

6.4. 6 pontos 

6.5. 6 pontos 
 

7. REPRODUÇÃO 

Reprodução assexuada e sexuada 
 

7.1. 5 pontos 

7.2. 5 pontos 

7.3. 7 pontos 

7.4. 4 pontos 
 

8. EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

Unicelularidade e multicelularidade/Mecanismo de evolução 
 

8.1. 7 pontos 

8.2. 5 pontos 

8.3. 4 pontos 

8.4. 5 pontos 
 

9. SISTEMÁTICA DOS SERES VIVOS 

Sistemas de classificação/Sistema de classificação de Whittaker modificado 
 

9.1. 4 pontos 

9.2. 4 pontos 

9.3. 4 pontos 

9.4. 4 pontos 

9.5. 5 pontos 

 


