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01. Sabe-se que ocorre a formação de uma nova espécie quando se faz o cruzamento de dois indivíduos e há formação de um descendente 
estéril. Assim sendo, X e Z continuaram a pertencer à mesma espécie e Y tornou-se uma espécie diferente.

 Resposta: D

02. A cladogênese é o processo de diversifi cação onde há evidenciação da formação de uma nova espécie.

Especiação
Linhagem ancestral

 

No momento da especiação está se confi rmando a cladogênese.

 Resposta: E

03. A partir dos mecanismos de isolamento reprodutivo pós-zigótico, tem-se o cruzamento de indivíduos de espécies distintas (originadas 
do processo de especiação) e consequente formação de um híbrido, o qual pode ser inviável a sua existência. Confi rmando, assim,
o isolamento reprodutivo das espécies.

 Resposta: C

04. Na especiação alopátrica, ocorre quando populações sofrem isolamento geográfi co, favorecendo a formação de novas espécies, 
evidenciando o item (B) como resposta.

Resposta: B

05. O isolamento sazonal e o isolamento mecânico são exemplos de mecanismos pré-zigóticos de isolamento reprodutivo. Enquanto a 
esterilidade do híbrido corresponde a um exemplo de mecanismo pós-zigótico de isolamento reprodutivo.

Resposta: D

06. Com o isolamento geográfi co ocorrerá acúmulo de modifi cações decorrentes, por exemplo, de mutações. Mesmo assim, os indivíduos 
isolados são da mesma espécie, porém, de subespécies (ou raças) distintas devido as modifi cações acumuladas.

 Resposta: B

07. I. Falso, pois existe isolamento reprodutivo entre o cão e o gato. Além disso, a quimera é resultante da união de dois embriões 
formando um único indivíduo.

II. Verdadeiro.
III. Verdadeiro.

 Resposta: B

08. O método da cladística é o mais aceito pela fi logenética, pois vai analisar o grau de parentesco entre indivíduos, podendo observar 
no cladograma, por exemplo: a anagênese e a cladogênese.

 Resposta: D

09. Abaixo está a correta relação entre a primeira coluna e a segunda coluna:
 Isolamento Estacional: Mecanismo que ocorre quando duas populações, mesmo ocupando o mesmo habitat, se reproduzem em épocas 

diferentes.
 Isolamento Comportamental: Fenômeno que ocorre quando há diferença de comportamento entre as espécies, particularmente nos 

rituais de acasalamento.
 Isolamento Gamético: Fenômeno fi siológico que impede a sobrevivência dos gametas masculinos de uma população no sistema 

reprodutor feminino da outra.
 Isolamento Mecânico: Mecanismo onde não ocorre ajuste entre as peças genitais do casal por causa das diferenças anatômicas.
 Isolamento Ecológico: Duas populações vivem na mesma área geográfi ca, mas em diferentes microambientes.

 Resposta: B

10. Sobre a origem desta nova espécie de cangurus, é mais provável que o isolamento geográfi co e diferentes pressões seletivas permitiram 
que a população do Havaí divergisse em características anatômicas e fi siológicas de seus ancestrais australianos, o que pode ser 
confi rmado a partir do cruzamento e a observação, por exemplo, de um descendente infértil.

 Resposta: D
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