
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom dia, querido aluno! Mais uma vez nos encontramos em um momento avaliativo. Responda os itens com cuidado. Leia 

com bastante atenção a sua avaliação. Eu acredito em você e sei da sua capacidade! 

Professora Maristela Borges 
 

Questão 01 (valor - 0,1 cada) 
Corrija a forma de escrever os nomes científicos. Entre parênteses estão os nomes populares. 
 

a) (milho) zea mays 
Zea mays; O nome científico deve ser destacado 
no texto em negrito ou itálico ou sublinhado, 
nunca os três de uma vez ou combinação entre 
eles. 

 
b) (cão) canis Familiaris 
Canis familiaris; O nome científico deve ser 
destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 

 
c) (lobo) CANIS LUPUS 
Canis lupus; O nome científico deve ser 
destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 

 
d) (caramujo) Biomphalaria Glabrata 
Biomphalaria glabrata; O nome científico deve ser 
destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 

 
e) (cascavel) Crotalus terrificus 
Crotalus terrificus; O nome científico deve ser 
destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 

 
 
 
 

f) (viúva - negra) Latrodectus MACTANS 
Latrodectus mactans; O nome científico deve ser 
destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 

 
g) (gorila) Gorilla gorilla 
Gorilla gorilla; O nome científico deve ser 
destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 
 
h) (Tamanduá Bandeira) MYMECOPHAGA 

Tridactyla 
Mymecophaga tridactyla; O nome científico deve 
ser destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 
 
i) (Arara - Azul) andorhynchus hyacinthinus 
Andorhynchus hyacinthinus; O nome científico 
deve ser destacado no texto em negrito ou itálico 
ou sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 
 
j) (Cão doméstico) CANIS familiaris 
Canis familiaris-  O nome científico deve ser 
destacado no texto em negrito ou itálico ou 
sublinhado, nunca os três de uma vez ou 
combinação entre eles. 
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Questão 02 (valor - 0,2 cada) 
Faça a classificação do cão doméstico desde o reino até a espécie. 
Reino – Animal 
Filo – Cordados 
Classe – Mamíferos 
Ordem – Carnivora 
Família – Canidae 
Gênero – Canis 
Espécie – Canis familiaris 
 

Questão 03 (valor - 0,2) 
Lineu criou um sistema de classificação dos seres vivos para facilitar o estudo científico das espécies, em 1735 
foi que se chegou a um sistema de classificação universal. Cite o nome desse sistema e pelo menos três 
critérios para se dar o nome científico dos seres. 
Sistema natural binominal de classificação. 

1. Os seres são classificados com dois nomes. 
2. O nome deve ser escrito em latim. 

3. A primeira letra do primeiro nome com letra maiúscula e a primeira letra do segundo nome com 
letra minúscula. 

 

Questão 04 (valor - 0,5) 
Faça uma tabela com os nomes dos cinco reinos, suas principais características e alguns exemplos de cada 
reino. 

Reino Animal 

Eucariontes 

Pluricelulares 

Vertebrados 

Invertebrados 

Heterótrofos 

Ex.: animais em 

geral 

Reino Vegetal 

Eucariontes 

Pluricelulares 

Fotossintetizantes 

Autótrofos 

Ex. plantas em 

geral 

Reino Monera 

Procariontes 

Unicelulares 

Heterótrofos 

Decompositores  

Ex.: bactérias 

 

Reino Protista 

Eucariontes 

Uni ou 

pluricelulares 

Heterótrofos 

Alguns autótrofos 

Alguns 

heterótrofos 

Ex.: protozoários 

e algumas algas 

Reino Fungi 

Eucariontes 

Pluricelulares 

Heterótrofos 

Decompositores 

Ex.: Bolores, 

cogumelos e 

leveduras 

 

 

Questão 05 (valor - 0,4) 
Complete: 
 

a) Ordens podem se agrupar e formar uma classe. 
b) Classes podem se agrupar e formar um filo. 
c) Gêneros podem se agrupar e formar uma família. 
d) Espécies podem se agrupar e formar gêneros. 


