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Uel analise o cladograma a seguir constituido por onça

Brenocardoso53 está esperando sua ajuda. Junte sua resposta e ganhe pontos. Um cladograma é criado por clados ou grupos monofiléticos. Em cada clate, todos os descendentes do ancestral mais antigo do grupo são representados. Linhas ou ramos representam uma linha evolutiva, nós
(intersecções entre ramos) representam o ponto em que a especiação ocorreu quando o ancestral gerou novas espécies diferentes. Quando há um nó entre duas espécies, há um ancestral comum entre as espécies que se juntam, e espécies com ancestrais mais novos são mais geneticamente
próximas. Puma e Amourisco Cat têm um novo ancestral em comum, sendo geneticamente mais próximos de uma onça-pintada e uma jaguatirica. Resposta: D. Olá! Analisando cada uma das afirmações que temos: a) porque está na base, a onça é o ancestral dos gatos retratados no cladograma. –
Errado – Estar na base o torna menos derivado do ancestral do grupo do que outros animais, mas não é o ancestral do grupo. B) O ancestral direto do gato Amourisco é o mesmo que o gato doméstico. Errado – O ancestral direto do gato de Cusm e amourisco é o mesmo, mas o gato doméstico em
relação a eles é diferente. c) Entre os gatos cladogramas, o gato doméstico é o mais desenvolvido. –Errado – todos os animais presentes estão no mesmo nível de evolução, nenhum é mais desenvolvido do que outros. D) O gato de Couuma e Amourisco é geneticamente mais próximo do que a onça-
pintada e a jaguatirica. Certo - o couper e o gato Amourisco têm um ancestral direto, ao contrário de jaguar e ocelota. e) O gato Amourisk é mais próximo do gato doméstico. Errado – neste caso, tanto o gato Amourisk quanto o couuma são os que mais se assemelham a um gato doméstico. Espero ter
ajudado! Um cladograma é criado por clados ou grupos monofiléticos. Em cada clate, todos os descendentes do ancestral mais antigo do grupo são representados. Linhas ou ramos representam uma linha evolutiva, nós (intersecções entre ramos) representam o ponto em que a especiação ocorreu
quando o ancestral gerou novas espécies diferentes. Quando há um nó entre duas espécies, há um ancestral comum entre as espécies que se juntam, e espécies com ancestrais mais novos são mais geneticamente próximas. Puma e Amourisco Cat têm um novo ancestral em comum, sendo
geneticamente mais próximos de uma onça-pintada e uma jaguatirica. Resposta: D. absorção. A maioria vive da decomposição da matéria orgânica do meio ambiente. Planta ou Metaphyta (meta grega = fora; fiton = planta) plantas terrestres, eucarianos, pluricelulares e organismos autotróficos. Os
autores também incluem algas verdes, que têm um ancestral comum único com plantas. Animalia ou Metazoa (com meta grego = além; zoon = animal) \u2013 eucarões pluricelulares e heterotróficos por andorinha: engolir moléculas orgânicas complexas retiradas do corpo de outros seres vivos. Figura
1.4 Divisão de seres vivos em cinco reinos. Várias mudanças mais novas posteriormente feitas neste sistema também foram identificadas. (Os elementos da figura não são dimensionados; cores extravagantes.) 15 010_017_U01_C01_Bio_Hoje_vol_2_PNLD2018.indd 15 05/05/16 08:25 Híbridos
Algumas espécies podem se cruzar, mas as crianças são quase sempre estéreis. É o caso da cruz de burro, burro ou jegue (Equus asinus) com a égua (Equus caballus), que vem do ele (feminino) e burro ou ele (ma-cho). Veja a Figura 1.5. Mues e burros são animais de força semelhante a cavalos,
mas são resistentes e obedientes, como um burro. A passagem de um cavalo de um burro vem bardoto (feminino ou masculino), que os pescoços são menores que uma mastigação e um burro. Biologia e vida cotidiana Figura 1.5 A passagem de um burro com uma égua leva a um chle (ou burro). 1.
Qual deve ser o grupo mais heterogêneo: seres da mesma família que une vários tipos, ou seres do mesmo filum que compartilham várias classes? Porque? 2. O urso polar (Ursus mariti-mousse) está em termos evolutivos mais próximos do urso pardo (Ursus arctos) ou do urso panda gigante
(Ailuropoda melanoleu-ca)? Justifique sua resposta. 3. Preste atenção à árvore filogenética simplificada, que novamente late os principais grupos de plantas terrestres e corresponde a: brioffitos (por exemplo. musgos) pteridofitos (por exemplo, samambaias) gymnosperms (por exemplo, pinheiro)
angiospermas (por exemplo, laranja) vasos de sementes de frutas carregando os ancestrais do grupo de seiva (elementos de ilustração não são da mesma escala; cores extravagantes.) a) Os angiospermas estão mais próximos de gin-nospermas ou pteridophytes? Explicar. b) Qual é a característica
que combina ptedófitos, gymnosperms e angiosperms em um grupo? c) Qual é a principal característica que combina um plano angiosperm-tas em um grupo? 4. (Uerj) Técnicas para hibridizar ou descalar a sequência da base do DNA permitem estimar o grau de parentesco entre espécies de seres
vivos. A abstração da árvore evolutiva, desenhada abaixo, apresenta os resultados de estudos realizados com primatas utilizando essas técnicas: Entre os primatas citados, referem-se, em crescente ordem, ao genótipo do quim-panzé, aqueles que tiveram um ancestral que viveu cerca de 10 milhões
de anos atrás. Também indicam semelhanças por cento. Il u s tr a ç õ e s : O s n i d e O li v e ir a /A rq u iv o d a e d it o ra Atividades F a b io C o lo m b in i/ A c e rv o f o tó g ra ponta (até 2,70 m de comprimento, da cauda) égua (cerca de 2,20 m de comprimento, da cauda) chloi (até 2,70 m de
comprimento, off tail) D en ni s Sem cor /Shutterstock/Glow Im ag es Fa bi o Co lom bini/Coleção do fotógrafo NOTA! Não escreva em seu livro! A diferença entre DNA de primata e DNA de chimpanzé. chimpanzé 1,4% humano 2,3% gorila 4,3% orangotango 7,0% outros macacos Quando viveram,
aproximadamente, seus ancestrais. 3 106 anos 3 106 anos 3 106 anos 3 106 anos 3 106 anos 3 106 anos 3 106 anos Capítulo 116 010_017_U01_C01_Bio_Hoje_vol_2_PNLD2018.indd 16 05/05/16 08:25 5. (UEL-PR) Analise o seguinte cladograma, composto por onça-pintada (Panthera onca),
jaguatirica (Leopardus pardalis), puma (Puma concolor), cat-amourisco (Puma yagouaroundi) e gato doméstico (Felis catus) jaguar ocelot cougar cat cat-amourisco domestic cat (O\u2019BRIEN, S. J.; JOHNSON, W.E. Cat Evolution. Scientific American Brasil, São Paulo, n. 63, p. 56-63, ago. 2007.)
Com base em um cladograma e conhecimento de filogenética sistemática, selecione a alternativa adequada. a) Por ser na base, a onça-pintada é o ancestral dos gatos retratados no cladograma. b) O ancestral direto dos pumas e do gato-mou- o risco é o mesmo de um gato doméstico. c) Entre os
gatos cladogramas, o cat-dome-tico é o mais desenvolvido. d) O gato de Couuma e Amourisco é geneticamente mais próximo do que a onça-pintada e a jaguatirica. e) O gato Amourisk é mais próximo do gato doméstico. 6. (Vunesp-SP) Três populações de insetos, X, Y e Z, ha-bitants da mesma região
e pertencentes à mesma espécie, foram isoladas geograficamente. Após alguns anos, com o desaparecimento da barreira geográfica, descobriu-se que atravessar indivíduos da população X com população Y produzia híbridos estéreis. Excedendo a população X com a população Z resultou em dentes
férteis, e o número de pessoas na população Y com população Z não trouxe descendentes. A ana-lise desses resultados nos permite concluir que: a) X, Y e Z ainda pertencem à mesma espécie. b X, Y e Z formaram três espécies diferentes. c X e Z tornaram-se espécies diferentes e Y conti-nuou
pertence à mesma espécie. d X e Z ainda pertenciam à mesma espécie e Y tornou-se uma espécie diferente. e X e Y ainda pertenciam à mesma espécie e Z tornou-se uma espécie diferente. (Unifesp-SP) Pau-d\u2019arco (Tabebuia serratifolia), caixão (Tabebuia cassinoi-des) e alguns ipês (Tabebuia
aurea, Tabebuia alba, Cybistax antisyphillitica) foram encontrados na área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. A Videira de São João (Pyros-tegia venusta) também é comum nesta região. Levando em conta os critérios de classificação no texto são citados a) 3 tipos e 3 espécies. b 3 tipos
e 4 espécies. c 3 tipos e 6 espécies. d 4 tipos e 4 espécies. e 4 tipos e 6 espécies. 8. (PUC-RJ) Três áreas de vida são conhecidas como bactérias, Archea e Eukarya. O domínio de Eukarya inclui três reinos de múltiplos lulareeuriontes: Plantae, Cogumelos e Animalia. Evidências de re-centes sugerem
que os fungos e reinos da Animalia estão mais intimamente relacionados do que os apresentados do reino plantado. Fungi Animalia I Fungi Plantae Animalia II Animalia Fungi Plantae III Animalia Plantae Fungi IV De acordo com o número acima, a relação paren-tesco entre reinos fungos e animalia é
melhor representada por um cladograma(s). a I. (b) III. C I e II. d II e IV. e I e III. X X X X X X X X Legível: De Primatas a Astronautas: Jornada Humana em Busca de Conhecimento. Leonard Mlodinov. Rio de Janeiro: Editor Jorge Zahar, 2015. \u2022 Dinossauros. Dylan M. Nash. São Paulo: Ciranda
Cultural, 2010. \u2022 Filogenética: começando. Sonia Pantoja. Rio de Janeiro: Livros Técnicos, 2016. \u2022 Vida: uma biografia não autorizada. Richard Fortey. São Paulo: Record, 2000. Acesso: &lt;http: uenf.br/= pos-graduacao/gmp/files/2013/05/mazzarolo_apostila.pdf=&gt;\u20 22 Reinos e
domínios em classificação: &lt;http: simbiotica.org/= reinos.htm=&gt;Acessado a partir de: Apr 12, Sugestões de 2016 para o aprofundamento da classificação&lt;/http:&gt; &lt;/http:&gt;
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