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Biologia 1. 
 

Conteúdo: Teorias evolucionistas – Charles 
Darwin  

 
01. (Enem 2ª aplicação 2016). Darwin, em viagem 

às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões 
apresentavam bicos com formatos diferentes em 
cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação 
disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço 
da girafa teria esticado para colher folhas e 
frutos no alto das árvores, elaborou ideias 
importantes sobre a evolução dos seres vivos. 
O texto aponta que uma ideia comum às teorias 
da evolução, propostas por Darwin e por 
Lamarck, refere-se à interação entre os 
organismos e seus ambientes, que é denominada 
de  
a) mutação.    
b) adaptação.    
c) seleção natural.    
d) recombinação gênica.    
e) variabilidade genética.    

  
02. (Udesc 2016)  “O tamanho das populações 

naturais, a despeito de seu enorme potencial de 
crescimento, mantém-se relativamente constante 
ao longo do tempo, sendo limitado pelo ambiente 
(disponibilidade de alimento, locais de procriação 
e presença de inimigos naturais, de parasitas, 
etc.).” 
A informação acima constitui um dos alicerces da 
teoria elaborada por:  
a) Charles Robert Darwin    
b) Jean-Baptiste Lamarck    
c) Theodosius Dobzhansky    
d) Charles Lyell    
e) Newton Freire-Maia    

  
03. (Ufg 2010)  Leia o texto a seguir. 

 

“Há uma grandeza nessa visão da vida. A partir 
de um início tão simples, infinitas formas, as 
mais belas e maravilhosas evoluíram e 
continuam evoluindo...” 

Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 3 
out. 2009. 

 

O pensamento descrito no texto reflete o 
conhecimento de que  
a) os caracteres adquiridos em função do uso e 

desuso são transmitidos hereditariamente.    
b) o genótipo sofre sucessivas mutações de 

uma geração para outra.    
c) os organismos surgiram espontaneamente a 

partir da matéria não viva.    
d) as espécies descendem umas das outras e 

estão ligadas por ancestral comum.    
e) os seres vivos surgiram já adaptados ao 

ambiente e permanecem imutáveis.    
  

04. (Ufsc 2010)  Em 2009 comemora-se 200 anos do 
nascimento de Charles Darwin e 150 anos da 
publicação do livro A Origem das Espécies, obra 
que coroou um extenso trabalho de Darwin e foi 
um marco no estudo da Biologia.  

 
Sobre evolução, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S).  
01) O francês Jean Baptiste Lamarck contribuiu 

de maneira significativa com o trabalho de 
Darwin, pois ele já defendia a ideia de que a 
modificação das espécies era devido à 
seleção natural.    

02) Uma das bases da teoria de Darwin foi a Lei 
da Herança dos Caracteres Adquiridos, que, 
embora com mais de 200 anos, se mantém 
atual até os dias de hoje.    

04) Segundo a hipótese da seleção natural, 
grandes modificações nos indivíduos são 
transmitidas de pai para filho.    

08) No livro A Origem das Espécies, Darwin 
formulou a hipótese de que o ambiente 
selecionava os mais aptos (seleção natural), 
que tinham mais chances de sobreviver e 
deixar descendentes.    

16) Os fósseis, a semelhança embriológica entre 
as espécies e a existência de estruturas 
vestigiais desprovidas de função nos animais 
são evidências da evolução.    

32) Segundo Darwin, o aparecimento de novas 
mutações é influenciado pelo meio ambiente.    

  
05. (Uemg 2010)  Em 2009, comemorou-se o 150º 

aniversário da publicação do livro “Origem das 
espécies”, de Charles Robert Darwin. Este livro 
trouxe uma teoria que revolucionou o modo de 
pensar dos seres humanos, a respeito das 
espécies biológicas.  
Considerando o pensamento de Darwin sobre 
esse assunto, só está CORRETO afirmar que  
a) as mutações gênicas são casuais e o meio 

ambiente seleciona as mais favoráveis.    
b) os seres vivos têm características 

diferenciais que respondem às forças do 
ambiente.    

c) os seres vivos mudam com o tempo, por 
pressões indutoras do meio ambiente.    

d) as competições por recursos promovem o 
desenvolvimento de novas características.    

  
06. (Enem 2009)  Os anfíbios são animais que 

apresentam dependência de um ambiente úmido 
ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de 
fundamental importância para a maioria das 
atividades vitais, apresenta glândulas de muco 
para conservar-se úmida, favorecendo as trocas 
gasosas e, também, pode apresentar glândulas 
de veneno contra microrganismos e predadores. 
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Segundo a Teoria Evolutiva de Darwin, essas 
características dos anfíbios representam a  
a) lei do uso e desuso.    
b) atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da 

pele.    
c) transmissão de caracteres adquiridos aos 

descendentes.    
d) futura extinção desses organismos, pois 

estão mal adaptados.    
e) seleção de adaptações em função do meio 

ambiente em que vivem.    
  

07. Sapos e rãs são anfíbios, apresentam 
dependência de ambientes terrestres úmidos ou 
aquáticos, apresentam na sua pele as glândulas 
de muco para conservá-la úmida e favorecer 
trocas gasosas, além de poder exibir glândulas 
de veneno que eliminam substâncias para 
combater microrganismos e afugentar animais 
predadores. A explicação para essas 
características nos anfíbios, fornecida pela Teoria 
da Evolução de Charles Darwin é apresentada 
em:   
a) seleção de adaptações positivas devido à 

ação do meio ambiente.    
b) lei do uso e desuso.    
c) a existência de pulmão atrofiado devido à 

respiração cutânea.    
d) a transmissão de características adquiridas 

para os descendentes.    
e) a destruição dessas espécies porque estão 

mal adaptadas.    
  
08. A origem da vida, especificamente do planeta 

Terra, é um assunto que provocou e provoca 
discussões no mundo todo. O início de tudo ainda 
é um mistério não desvelado em sua totalidade 
por nenhuma teoria, sendo tema atual de 
diversas pesquisas científicas no mundo. As 
teorias mais aceitas e adotadas para fins de 
estudo na Biologia atual são aquelas que têm 
como base o evolucionismo. A teoria que tem 
como um dos princípios norteadores a Lei da 
Seleção Natural é o (a) :  
a) Criacionismo.     
b) Lamarquismo.     
c) Abiogênese.     
d) Darwinismo.     
e) Panspermia.    

  
09. Evolução das espécies é a sucessão de etapas 

por que passaram os seres vivos, desde a 
instalação da vida na Terra, com os primeiros 
unicelulares, até a situação atual, com um 
imenso número de espécies e tipos já extintos. 

Fonte: SOARES, José Luís. Dicionário etimológico e 
circunstanciado de biologia. São Paulo, Ed. Scipione,1993. 

 
Existiram dois evolucionistas importantes na 
história: Jean-Baptiste Lamarck e Charles Robert 
Darwin. Sobre esses naturalistas e suas ideias, 
assinale a alternativa correta.  
a) Sabe-se hoje que Lamarck e Darwin estavam 

corretos em todas as suas ideias.    
b) Darwin escreveu sobre a “lei do uso e do 

desuso” e sobre a “lei da transmissão de 

caracteres adquiridos” enquanto Lamarck 
propõe o mecanismo da “seleção natural”.    

c) Lamarck escreveu que os indivíduos mais 
bem adaptados ao meio sobrevivem e os 
menos adaptados acabam desaparecendo.    

d) Darwin relatou que todo órgão utilizado se 
desenvolve e todo órgão não solicitado 
acaba atrofiando.    

e) Lamarck escreveu sobre a “lei do uso e do 
desuso” e sobre a “lei da transmissão de 
caracteres adquiridos” enquanto Darwin 
propõe o mecanismo da “seleção natural”.    

  
10. Em 2009, comemorou-se o bicentenário de 

nascimento do naturalista Charles Darwin 
(1809-1882), assim como os 150 anos de 
publicação da sua obra Origem das espécies 
(1859). Charles Darwin, assim como diversos 
outros naturalistas e pesquisadores contribuíram 
para o entendimento atual da evolução biológica. 
No mesmo ano de nascimento de Darwin, Jean 
Baptiste Lamarck (1744-1829) publicou sua obra 
Filosofia Zoológica, na qual defende as hipóteses 
do uso e desuso e da transmissão hereditária dos 
caracteres adquiridos. 
 

Disponível em: cienciahoje.uol.com.br/135496. Acesso em: 6 
set. 2009 (Adaptado). 

Com base no texto acima, nas teorias de 
evolução das espécies e nos princípios genéticos 
relacionados, assinale a alternativa incorreta.  
a) A tecnologia do DNA recombinante 

possibilitou ao homem modificar espécies 
pela alteração do genoma. Pela transgenia é 
possível, por exemplo, inserir genes de 
animais em plantas.    

b) Apesar de Darwin ser amplamente conhecido 
por sua teoria sobre a seleção natural como 
mecanismo evolutivo, o princípio do 
evolucionismo já havia sido defendido por 
Lamarck, o qual acreditava na transmutação 
das espécies.    

c) Charles Darwin, ao elaborar a teoria da 
seleção natural, explica que a variabilidade 
de determinadas características encontrada 
em uma espécie é atribuída ao processo da 
mutação genética.    

d) Os experimentos de Gregor Mendel com o 
cruzamento de ervilhas alavancou o estudo 
da genética, o qual possibilitou o surgimento 
da teoria sintética da evolução ou 
neodarwinismo, cujo princípio afirma que as 
mutações e recombinações genéticas 
causam as variações sobre as quais age a 
seleção natural.    

e) Os fósseis podem ser considerados 
evidências do processo evolutivo.    

 


