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Evolução – Parte 2 9º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. O nome cacto é atribuído a plantas da família Cactaceae. Os cactos são conhecidos, dentre outras 

características, pela presença de inúmeros espinhos caulinares e capacidade de armazenar água. No 
entanto, algumas espécies de plantas que apresentam esse mesmo aspecto vegetal pertencem à 
família Euphorbiaceae, ou seja, têm maior parentesco evolutivo com plantas tais como a mandioca e 
a seringueira. A figura a seguir mostra a semelhança entre essas plantas. 

 

 
 
Considerando essas informações, é CORRETO afirmar que as plantas da figura representam um caso 
evolutivo de 
a) homologia. 
b) camuflagem. 
c) uso e desuso. 
d) analogia. 

 
02. Mesmo com o avanço da tecnologia em comunicação, o ser humano continua se debruçando sobre 

os registros fósseis para desvendar o mistério da criação do mundo e da notável biodiversidade, com 
milhões de espécies de seres vivendo nos mais variados ambientes que compõem a biosfera. A 
teoria da evolução biológica busca explicar o mecanismo que propiciou essa imensa variedade de 
seres vivos. Os principais argumentos científicos que explicam esse mecanismo são: 
 
I. Órgãos vestigiais indicam a presença de um ancestral comum entre as espécies nas quais 

ocorrem. 
II. A análise dos fósseis indica que a extinção de espécies faz parte do processo evolutivo. 
III. Os fósseis permitem o estudo comparativo entre organismos ou estruturas de diferentes eras 

geológicas que demonstram mudanças ao longo do tempo. 
IV. Desde Darwin, vários aspectos de sua teoria já foram revistos, o que demonstra sua falta de 

fundamentação. 
V. Os órgãos homólogos indicam relações de parentesco entre espécies, por terem a mesma origem 

embrionária. 
 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 
a) I, II, III e V. 
b) I, III, IV e V. 
c) II, III, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III, IV e V. 
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03. A partir de 1982, duas espécies de tentilhões, Geospiza fortis e Geospiza magnirostris, passaram a 
conviver na mesma ilha do Arquipélago de Galápagos. Ambas apresentavam bicos grandes e 
conviveram sem problemas porque a oferta de grandes sementes era abundante. Um período de 
seca nos anos 2003 e 2004 causou uma grande redução na oferta de alimentos, resultando em 
grande mortandade de pássaros das duas espécies. No entanto, a espécie G. fortis sobreviveu 
porque nasceram ao acaso descendentes com bicos menores. Estes sobreviveram por terem 
habilidade em quebrar sementes pequenas e essa característica se propagou nas gerações 
seguintes. Isso não aconteceu com a espécie G. magnirostris. 
 
O aumento da população de Geospiza fortis, em decorrência da redução no tamanho de seu bico e 
que a tornou mais hábil para quebrar sementes pequenas, retrata um exemplo de 
a) cruzamento entre espécies diferentes. 
b) seleção natural. 
c) seleção sexual. 
d) camuflagem. 
e) mutação induzida pelo meio. 

 
04. Estudos evolutivos acerca das relações de origem e parentesco dos animais têm como base, dentre 

outras ferramentas, a identificação de homologias e analogias, ou seja, a existência de estruturas, 
apêndices ou órgãos homólogos e/ou análogos, caracterizando os fenômenos de divergência e de 
convergência adaptativas, que resultam no desenvolvimento de estruturas, apêndices ou órgãos 
compatíveis com as necessidades desses animais. Sobre as relações de homologia e de analogia, 
observe a figura abaixo e avalie as afirmativas para assinalar a alternativa CORRETA. 

 

 
 

I. A, B e C são estruturas análogas, porque desempenham as mesmas funções. 
II. A, B e C são estruturas homólogas, porque desempenham as mesmas funções. 
III. B, C e D são estruturas homólogas, porque têm a mesma origem. 
IV. A, B, C e D são estruturas análogas, porque têm a mesma origem. 
 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
e) Apenas II e IV estão corretas. 
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05. Um tubarão e um golfinho possuem muitas semelhanças morfológicas, embora pertençam a grupos 
distintos. O tubarão é um peixe que respira por brânquias, e suas nadadeiras são suportadas por 
cartilagens. O golfinho é um mamífero, respira ar atmosférico por pulmões, e suas nadadeiras 
escondem ossos semelhantes aos dos nossos membros superiores. Portanto, a semelhança 
morfológica existente entre os dois não revela parentesco evolutivo. Eles adquiriram essa grande 
semelhança externa pela ação do ambiente aquático que selecionou nas duas espécies a forma 
corporal ideal ajustada à água. 
 
Esse processo é conhecido como: 
a) camuflagem. 
b) irradiação adaptativa. 
c) homologia. 
d) convergência adaptativa. 
e) mimetismo. 

 
06. Os seres vivos são fruto do processo evolutivo que ocorre desde o aparecimento da vida na Terra. 

Cada espécie tem suas peculiaridades, suas adaptações ao meio, que lhes conferem maiores 
chances de sobrevivência e de deixar descendentes. Os cientistas atualmente recompõem a evolução 
a partir das evidências evolutivas. 
 
Com relação às palavras em destaque no texto, é correto afirmar que: 
a) a asa do morcego e a nadadeira anterior da baleia são estruturas análogas. 
b) o apêndice vermiforme (cecal) é um órgão vestigial em humanos. 
c) os fósseis são restos de seres vivos ou seus vestígios de épocas recentes. 
d) a asa dos insetos e a asa das aves são estruturas homólogas. 
e) a embriologia comparada determina o grau de parentesco de organismos que possuem 

ancestrais diferentes. 
 
07. A teoria da evolução biológica é considerada a base da biologia moderna e existem várias evidências 

que a corroboram. Sobre essas evidências, assinale o que for correto. 
01. O estudo dos fósseis possibilita o conhecimento dos organismos que viveram na Terra, bem 

como suas modificações no decorrer do tempo. 
02. Evolutivamente, a presença de órgãos homólogos indica irradiação adaptativa, em que 

organismos aparentados obtiveram órgãos adaptados aos seus respectivos ambientes. 
04. As provas embriológicas usadas para evidenciar a evolução são baseadas nas grandes diferenças 

observadas nos embriões de animais de classes diferentes, principalmente nas etapas finais de 
seu desenvolvimento. 

08. Do ponto de vista evolutivo, a presença de estruturas vestigiais em uma espécie indica 
ancestralidade comum e parentesco entre espécies diferentes. 

 
08. Assim como os ambientes variam, também o fazem os agentes da seleção natural. Desse modo, 

embora tendências possam ser percebidas na evolução de certos grupos de organismos, não existe 
razão necessária para se esperar uma direção consistente na evolução de qualquer linhagem, muito 
menos uma direção que todos os seres vivos devam seguir. Sendo a seleção natural tão mecânica 
quanto a gravidade, ela não é moral nem imoral.  

 
A afirmativa que melhor ratifica as informações contidas no texto é a 
a) A seleção natural preserva os indivíduos mais aptos de uma comunidade trilhando os caminhos 

evolutivos do grupo para formas cada vez mais fortes e perfeitas. 
b) A pressão seletiva age em uma população para que novos tipos sejam gerados com 

características favoráveis que os tornam mais aptos para a sobrevivência em seu ambiente. 
c) Da mesma forma que a gravidade age de forma única em todo o Universo, deve-se considerar o 

mesmo efeito imutável da seleção natural sobre todas as populações de seres vivos. 
d) O ambiente é o principal fator determinante da ação da seleção natural e, assim sendo, 

mudanças nesse ambiente devem interferir na forma de ação da seleção nas populações de 
organismos. 

e) A variabilidade genética gerada e mantida pela seleção natural que age sob uma população, é 
responsável em aumentar o potencial adaptativo que esses organismos apresentam em relação 
ao ambiente. 
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09. Considere os exemplos de características anatômicas e fisiológicas de três seres vivos. 
• O chimpanzé (Pan troglodytes) possui visão binocular e o primeiro dedo oponível nas mãos. A 

visão binocular permite que o cérebro distinga as diferentes distâncias entre os objetos 
observados e o observador e a presença do primeiro dedo oponível nas mãos permite o 
movimento de pinça, facilitando agarrar objetos. 

• O inseto maria-fedida (Nezara viridula) libera um odor, produzido por glândulas toda vez que se 
sente ameaçado. Além dessa defesa, ele pode apresentar algumas colorações, como verde ou 
marrom, o que auxilia na proteção contra predadores. 

• A planta urtiga (Urera baccifera) apresenta tricomas urticantes na superfície de suas folhas. Eles 
secretam substâncias ácidas, causando vermelhidão, coceira e ardência na pele de uma pessoa 
que as toca. 

 
Esses três seres vivos apresentam 
a) características que apareceram por mutações induzidas pelo ambiente. 
b) características adaptativas, que foram selecionadas pelo ambiente. 
c) órgãos homólogos, que surgiram para adaptá-los ao ambiente. 
d) órgãos vestigiais, que ficaram cada vez mais complexos com o tempo. 
e) órgãos análogos, que surgiram pela necessidade de sobrevivência. 

 
10. Assinale a alternativa correta a respeito do processo evolutivo. 

a) A divergência adaptativa é um processo em que organismos de diferentes espécies, mas que 
vivem em um mesmo tipo de ambiente por muito tempo, acabam adquirindo semelhanças 
morfológicas pelo processo evolutivo, graças à seleção natural. 

b) As mutações ocorrem ao acaso e por seleção natural são mantidas quando adaptativas ou 
eliminadas em caso contrário. Podem ocorrer em células germinativas ou em células somáticas; 
sendo, neste último caso, de fundamental importância para a evolução, pois são transmitidas 
aos descendentes. 

c) Na seleção sexual, os traços anatômicos e/ou comportamentais influenciam o sucesso de 
cruzamentos. Os indivíduos que possuem as características que são interessantes, do ponto de 
vista genético, para o outro sexo, são escolhidos para a reprodução. 

d) A teoria da seleção natural defende que apenas sobrevivem aqueles organismos que possuem 
qualidades superiores, em que a prevalência de uma característica se torna favorável, à medida 
que é transmitida para as gerações seguintes. Os organismos inferiores, portanto, acabam 
sempre sendo extintos. 

 
11. “A natureza podia exercer um papel de agente seletivo análogo ao dos agricultores e criadores de 

animais. Nas espécies selvagens, são selecionados os indivíduos que apresentam características 
vantajosas nas condições ambientais reinantes. Eles tendem a deixar proporcionalmente mais 
descendentes, que contribuem significativamente para a formação da geração seguinte”. 
 
O fragmento de texto acima representa o conceito de ________________________, elaborado pelo 
evolucionista ______________________________. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. 
a) Uso e desuso – Lamarck 
b) Transmissão dos caracteres adquiridos – Lamarck 
c) Transmissão dos caracteres adquiridos – Wallace 
d) Uso e desuso – Charles Darwin 
e) Seleção Natural – Charles Darwin 
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12. 
 

 
 

A tirinha acima faz uma sátira a um mecanismo de evolução concebido com base em um argumento 
conhecido como 
a) seleção natural. 
b) uso e desuso. 
c) camuflagem. 
d) mutação genética. 
e) mimetismo. 

 


