
 

 

Professor Hélcio – AP 07 
Biologia 1 

 
01. A tirinha a seguir representa Charles Darwin, o principal pensador da teoria evolucionista mais aceita 

atualmente.  

 
 

Analise a explicação apresentada no segundo quadrinho e assinale a alternativa correta.  
a)  A explicação apresentada está de acordo com a teoria darwinista, pois justifica o surgimento da 

característica pela seleção dos mais aptos.    
b)  A explicação apresentada está de acordo com a teoria lamarckista, pois justifica a ocorrência da 

adaptação por sua finalidade.    
c)  A explicação apresentada está de acordo com a teoria darwinista, pois justifica o surgimento da 

característica pela lei do uso e desuso.    
d)  A explicação apresentada está de acordo com a teoria darwinista, pois justifica a presença da 

característica como consequência da necessidade.    
e)  A explicação apresentada está de acordo com a teoria lamarckista, pois justifica a presença da 

adaptação por seleção ambiental.     
  

02. Os seres vivos são fruto do processo evolutivo. Cada espécie tem suas peculiaridades, suas adaptações ao 
meio, que lhes conferem maiores chances de sobrevivência e de deixar descendentes. Assinale o que for 
correto sobre algumas teorias evolutivas.  
01)  Segundo a teoria de Lamarck, no processo de adaptação dos organismos ao meio, o uso de 

determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam, e a falta de uso (desuso) faz com que 
se atrofiem, características que podiam ser transmitidas aos descendentes.     

02)  De acordo com a teoria de Lamarck, o grau de desenvolvimento muscular obtido por exercícios físicos 
poderia ser transmitido aos descendentes, sob o princípio da lei da transmissão dos caracteres 
adquiridos.     

04)  Segundo Darwin, todos os organismos descendem, com modificações, de ancestrais comuns; além 
disso, a seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo as mais aptas.     

08)  O processo de seleção natural proposto pela teoria Darwinista tem a finalidade de desenvolver 
intencionalmente adaptações dos organismos a determinadas situações. Por exemplo, ao tratar-se 
uma infecção, as bactérias irão mutar e se tornar resistentes ao uso de determinados antibióticos.    

  
03. O pensamento evolutivo predominante, até meados do século XVIII, preconizava que cada espécie teria 

surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. No início do 
século XIX, a hipótese de uma transformação de espécies passou a ser defendida por alguns cientistas para 
explicar a diversidade das espécies. Assinale o que for correto sobre as teorias evolutivas.  
01)  Segundo o Lamarckismo, a evolução das espécies era guiada pelas mudanças ambientais. Ou seja, os 

seres vivos reagem às mudanças utilizando alguns órgãos mais do que outros e transmitem as 
mudanças em seu corpo às gerações seguintes.    

02)  O neodarwinismo ou teoria sintética da evolução considera que um órgão se desenvolvia com o seu 
uso e atrofiava-se com o seu desuso. Por exemplo, a girafa atual poderia ter adquirido um pescoço 
comprido como resultado do uso constante e do esforço de um ancestral, de pescoço menor, para 
alcançar as folhas do alto das árvores.    

04)  Segundo o mecanismo de evolução proposto por Darwin, os indivíduos com mais oportunidades de 
sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para enfrentar as condições ambientais, 
os quais teriam maior probabilidade de se reproduzir e deixar descendentes férteis – Seleção Natural.    
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08)  De acordo com o darwinismo, o próprio ambiente selecionava as espécies mais bem adaptadas. Como 
exemplo atual, podemos citar a ação de certos antibióticos que induzem mutações em cepas de 
bactérias ultra resistentes.    

  
04. Em relação às teorias evolutivas, qual é a alternativa INCORRETA?  

a)  O surgimento da teoria sintética da evolução relaciona-se com a incorporação de conhecimentos 
genéticos às ideias darwinianas.    

b)  A frequência de determinados alelos em uma população, obtida pela equação proposta no teorema de 
Hardy-Weinberg, não se manterá em equilíbrio ao longo das gerações seguintes, devido a fatores 
evolutivos, tais como a mutação e seleção natural.    

c)  Darwin explicava que as mudanças nos seres vivos ocorrem ao acaso e são causadas pela reprodução 
sexuada e pelas mutações gênicas.    

d)  Para os estudos sobre seleção natural, Darwin considerou a seleção artificial, que é promovida pelo ser 
humano para selecionar certas variedades de animais e plantas.    

e)  O lamarckismo se baseia na ideia de que certos órgãos se desenvolvem nos seres vivos de acordo com 
as suas necessidades e seu uso.    

  
05. Em uma ilha isolada, havia uma população de roedores cuja cor da pelagem era determinada pelos alelos 

A  e a.  O alelo dominante determinava pelagem escura e o alelo recessivo determinava pelagem clara. A 
proporção genotípica para cada 100  indivíduos era de 50  homozigotos recessivos, 30  homozigotos 
dominantes e 20  heterozigotos. Um terremoto local separou a ilha em duas porções de terra, uma maior e 
outra menor, e cada uma ficou com a metade da população inicial de roedores, sem que houvesse fluxo de 
animais entre as porções. Casualmente, na porção menor, não havia roedores de pelagem clara e as 
condições ambientais mudaram drasticamente. Uma geração depois, nasceram inúmeros roedores de 
pelagem clara nessa ilha. Após décadas, biólogos constataram que a população da ilha menor constituía 
uma nova espécie. 

 

Qual a frequência do alelo recessivo na população da ilha antes do terremoto? Por que, uma geração 
depois, nasceram inúmeros roedores de pelagem clara na ilha menor? Explique como a seleção natural 
contribuiu para a formação da nova espécie de roedores na ilha menor.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 
O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa 
sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não adere aos próprios 
objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. 

KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburguer. 
São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 47. Coleção Os Pensadores.  

 
06. o início do século XIX, alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a 

diversidade do mundo vivo. Embora os teólogos naturais tivessem reconhecido a importância do meio 
ambiente e as adaptações dos organismos a ele, Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a reconhecer a 
importância crucial do tempo para explicar a diversidade da vida. 

 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma contribuição de Lamarck para o pensamento 
evolucionista da época, além do fator tempo.  
a)  Uma vez que, a cada geração, sobrevivem os mais aptos, eles tendem a transmitir aos descendentes 

as características relacionadas a essa maior aptidão para sobreviver.    
b)  Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem, a cada geração, são os que apresentam determinadas 

características relacionadas com a adaptação às condições ambientais.    
c)  Algumas características conferem a seus portadores vantagens para explorar o meio ambiente de 

forma a tornar a sobrevivência e a reprodução mais eficientes.    
d)  A variação casual apresenta-se em primeiro lugar e a atividade ordenada do meio ambiente vem 

posteriormente, ou seja, a variação independe do meio.    
e)  A adaptação é o inevitável produto final de processos fisiológicos requeridos pelas necessidades dos 

organismos de fazer face às mudanças de seu meio ambiente.    
  
07. Um nome importante na origem do pensamento evolucionista é o do francês Jean-Baptiste Lamarck, que 

publicou uma série de obras sobre sua teoria evolutiva, sendo a mais conhecida a de 1809 no seu livro 
“Filosofia Zoológica”. Dentre as suas ideias, uma relaciona o ambiente à mudança de hábitos de um ser 
vivo, levando à alteração de certas estruturas em seu organismo. Essa ideia é conhecida como a lei de:  
a)  uso e desuso.    
b)  transmissão das características adquiridas.    
c)  fixismo.    
d)  seleção artificial.    
e)  divergência adaptativa.    
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08. A tira de quadrinhos abaixo mostra, de maneira espirituosa, o aumento de acuidade auditiva em uma das 
duas figuras que ali aparecem. Em seguida, há uma descrição de passos hipotéticos, enumerados de 1 a 3, 
que tentam explicar a evolução do comprimento das orelhas em coelhos. 

 

 
 

1. Em algum ponto no 
passado, os coelhos 
possuíam orelhas 
relativamente curtas. 
Como a sua 
sobrevivência dependia 
fortemente da sua 
capacidade de ouvir um 
predador que se 
aproximava, eles 
distendiam suas orelhas 
continuamente a fim de 
ouvir com o máximo de 
eficiência. 

2. A contínua distensão 
das orelhas afetou as 
células reprodutivas, com 
o resultado de que os 
coelhos vieram 
gradualmente a ter 
orelhas mais longas. 
Esses coelhos, por sua 
vez, distenderam suas 
orelhas e passaram o 
aumento para seus 
descendentes. 

3. Eventualmente, um ponto 
foi atingido no qual o 
comprimento da orelha era 
suficiente para possibilitar 
aos coelhos sobreviverem 
sem distensão ulterior. 
Nesse ponto, o comprimento 
das orelhas estabilizou-se. 

 
Buffaloe, N. D. Diversidade de plantas e animais. São Paulo. Edgar Blücher, p. 20. 

 
A descrição em questão está em DESACORDO com  
a)  a lei do uso o do desuso e a herança dos caracteres adquiridos, relativos à teoria proposta por 

Lamarck.    
b)  a lei do uso e do desuso e a herança dos caracteres adquiridos, relativos à teoria proposta por Darwin.    
c)  o conceito de seleção natural, relativo à teoria proposta por Lamarck.    
d)  o conceito de seleção natural, relativo à teoria proposta por Darwin.    
  

09. (Pucrs 2014) A epigenética é uma área nova, a qual mostra que características adquiridas pelos pais são 
transmitidas para os filhos. Mesmo sem mudar a sequência de bases nucleotídicas, os hábitos paternos 
modificam alguns ligantes de seu DNA, e as modificações passam para a geração seguinte. Assim, algumas 
características que o filho apresentará serão reflexo das variações induzidas pelo ambiente sobre os pais, 
durante o decurso da vida deles. Essas novas descobertas permitem a reflexão sobre a validade da 
“Herança dos Caracteres Adquiridos”, formulada por __________, teoria que ficou desacreditada por muito 
tempo.   
a)  Carlos Lineu     
b)  Charles Darwin     
c)  Gregor Mendel     
d)  Alexander Oparin     
e)  Jean-Baptiste Lamarck    

  
10. (Uern 2013) Até o século XVIII prevaleceram, entre os estudiosos, as ideias criacionistas e fixistas, em 

que o sobrenatural era usado para explicar fenômenos da natureza. Após, importantes nomes foram 
surgindo e implantando as ideias evolucionistas. A partir disso, algumas conclusões de um importante 
nome na origem do pensamento evolucionista foram expostas, tais como: 
 
- Lei do uso e desuso; 
- Lei da transmissão das características adquiridas; 
- Tendência inevitável ao aperfeiçoamento nos seres vivos. 
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Sobre as ideias expostas, marque a afirmativa correta.  
a)  Pertencem ao inglês Charles Darwin, adquiridas pela viagem ao redor do mundo a bordo do navio 

Beagle da marinha britânica.    
b)  Pertencem ao francês Lamarck e surgiram após o Darwinismo, como uma tentativa de se tornar a 

teoria evolucionista mais aceita.    
c)  Pertencem ao inglês Charles Darwin e, posteriormente, foram reunidas em dois grandes conceitos: o 

de ancestralidade comum e o de seleção natural.    
d)  Pertencem a Lamarck. Darwin concordava com a primeira e a segunda ideias, porém, não aceitava que 

os seres vivos tivessem uma tendência inevitável ao aperfeiçoamento.    
 

Gabarito: 
 
01. b 

De acordo com a teoria lamarckista, a mudança dos organismos é guiada pelo ambiente, que leva à 
necessidade de desenvolvimento de certo órgão ou determinada adaptação fisiológica, com uma finalidade 
específica de adaptação.   

 
02. 01 + 02 + 04 = 07. 

08)  Incorreta. O processo de seleção natural sugere que os indivíduos melhor adaptados ao ambiente são 
selecionados, pois têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes, os quais herdam suas 
características adaptativas, assim, a seleção natural favorece, ao longo de gerações sucessivas, a 
permanência e o aprimoramento de características relacionadas à adaptação.   

 
03. 01 + 04 = 05. 

02) Incorreto: O aumento no comprimento do pescoço da girafa devido ao esforço contínuo expressa a 
ideia lamarckista do processo evolutivo. 

08) Incorreto: Os antibióticos não induzem mutações em bactérias. Eles apenas selecionam as variedades 
resistentes, eliminando as formas sensíveis.   

 
04. c 

Darwin explicava a evolução dos seres vivos através da seleção natural, onde o ambiente seleciona o 
melhor adaptado e o Neodarwinismo concilia a seleção natural com a genética.   

 
05. A frequência do alelo recessivo da ilha antes do terremoto é igual a 60%.  O nascimento de animais com a 

pelagem clara na ilha menor ocorreu como consequência do acasalamento de animais heterozigotos (Aa).  
A seleção natural determinou a sobrevivência dos animais cujas variações levaram ao isolamento 
reprodutivo com os animais da ilha maior.   

 
06. e 

Segundo Lamarck, além do fator tempo, a adaptação dos seres vivos ao ambiente ocorreria por meio das 
modificações de órgãos, pelo uso e desuso, e transmissão hereditária de caracteres adquiridos.   

 
07. a 

As mudanças em órgãos provocados por pressões ambientais, proposta por Lamarck, é conhecida como a 
lei do uso e desuso.   

 
08. d 

A descrição a respeito do crescimento das orelhas dos coelhos a partir de sua contínua utilização e 
transmissão do traço adquirido para as próximas gerações está em desacordo com o conceito de seleção 
natural, relativo à teoria proposta por Charles R. Darwin.   

 
09. e 

A transmissão de caracteres adquiridos pelo uso e desuso de órgãos foi proposta pelo naturalista Jean-
Baptiste Lamarck.   

 
10. d 

O pensamento evolutivo expresso no texto pertence a Lamarck. Darwin não conhecia os fenômenos 
relacionados à hereditariedade e, por isso, não discordava das duas primeiras ideias de Lamarck, mas não 
aceitava a ideia de que a evolução tinha uma tendência inevitável ao aperfeiçoamento.   

  
 


