
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Suzana 
 
Livro de atividades - Páginas 59, 61, 63 e 64.  Pg.59 - Exerc. 1, Pg.61 - Exerc. 5, 6 e 15, Pg.63 - Exerc. 10 e 
11 , Pg.64 - Exerc. 12 
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01. Lamarck 

Lei do Uso e Desuso: partes mais usadas se desenvolvem e partes menos usadas se atrofiam. 
Lei da transmissão dos caracteres adquiridos: modificações adquiridas na vida passariam aos 
descendentes.  
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05. - Os seres vivos se tornaram naturalmente diferentes dentro de uma espécie, através das mutações e da 

recombinação gênica que ocorre na reprodução sexuada. 
- As características hereditárias são passadas de geração para geração pelo DNA, que é transmitido pelos 
gametas na reprodução sexuada ou por processos mitóticos na reprodução assexuada.  

 
06. 2,1,3 e 4 
 
15. - As estruturas são homólogas, pois são semelhantes anatomicamente e tem origem e desenvolvimento 

similares, apesar de serem responsáveis por funções diversas.  
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10. (F) A árvore filogenética leva em conta as relações de ancestralidade comum entre os grupos. 

(V) 
(F) A espécies D e E apresentam somente o ancestral comum mais antigo em comum. As espécies mais 
semelhantes são A e B ou C e D. 
(V) 
(V) 
(F) Quanto mais próximo do momento presente se encontra o ancestral comum, maior é o grau de 
parentesco entre os grupos envolvidos. 
(F) As espécies A e E não aparecem posteriormente e a espécie A descende diretamente de um ancestral 
compartilhado com a espécie B. 
(V) 
(V) 

 
11. Morcegos e moscas tem asas e as utilizam para voar. e Peixes e baleias possuem estruturas para nadar: 

órgãos análogos.  
A distribuição de ossos no braço de um humano e na nadadeira de um golfinho é similar. e A origem 
embriológica dos ossos da mandíbula e das fendas branquiais é o mesmo.  
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12.  

a) Fixismo 
b) evolucionismo 
c) Lamarck 
d) evolutivo 
e) especiação 
f) fósseis 
g) biodiversidade 

 
 
 
 
 


