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Conteúdo: Teorias evolucionistas – Charles 
Darwin  

Gabarito 
 
01. B 

As duas teorias da evolução apresentam em 
comum a adaptação dos seres vivos, que possuem 
características adequadas a determinado ambiente, 
através de variações genéticas.   

 
02. A 

As populações que sobrevivem e se reproduzem 
são aquelas que melhor se adaptam ao 
ambiente, porém apresentam crescimento 
limitado ao longo do tempo por fatores limitantes 
do ambiente, como descreve a seleção natural de 
Charles Robert Darwin.   

 
03. D 

Essa frase de Charles Darwin reflete sua visão de 
evolução, na qual todas as espécies descendem 
umas das outras, todas tendo um ancestral 
comum.   

 
04. 08 + 16 = 24 
 

Comentários:  
01 – Falsa: Lamarck elaborou a lei do uso e do 

desuso (lei da herança dos caracteres 
adquiridos). Ele supôs que as características 
adquiridas pelo uso intenso ou perdidas pela 
falta de uso poderiam ser transmitidas aos 
descendentes.  

02 – Falsa: a teoria de Darwin tem como base a 
seleção natural. A lei da herança dos 
caracteres adquiridos foi formulada por 
Lamarck.  

04 – Falsa: a seleção natural favorece, ao longo 
das gerações sucessivas, a permanência e o 
aprimoramento de características 
relacionadas à adaptação. 

08 – Verdadeira: segundo a seleção natural, 
indivíduos que apresentam determinadas 
características, relacionadas com adaptações 
às condições ambientais, tendem a sobreviver 
e se reproduzir, gerando descendentes com as 
mesmas características. 

16 – Verdadeira: são evidências da evolução, 
além do registro fóssil, das semelhanças 
embriológicas entre as espécies e da 
existência de estruturas vestigiais 
desprovidas de funções nos animais, a 
adaptação dos seres vivos a seus ambientes 
e as semelhanças anatômicas, fisiológicas e 
bioquímicas entre as espécies. 

32 – Falsa: Darwin não conhecida os conceitos 
de cromossomos, genética ou mutações. 
Esses conceitos fazem parte da teoria 
moderna da evolução ou neodarwinismo.   

05. B 
A ideia central da teoria de Darwin baseia-se na 
seleção natural ou sobrevivência dos mais aptos. 
Apesar dos indivíduos de uma população diferir 
em relação a várias características, somente 
aqueles que possuem características que 
permitam uma adaptação às forças do ambiente 
conseguem sobreviver e se reproduzir, gerando, 
assim, descendentes com as mesmas 
características adaptativas. Darwin não conhecia 
o conceito de gene, muito menos mutações 
gênicas. A ideia de que seres vivos mudam com 
o tempo devido a pressões do meio ou que 
competições por recursos promovem o 
desenvolvimento de novas características 
refletem o pensamento de Lamarck.   

 
06. E 

A Teoria Evolutiva de Darwin baseia-se na 
seleção natural, a seleção dos indivíduos que 
possuam características e que permitam sua 
sobrevivência no meio ambiente em que vivem e, 
consequentemente, gerem descendentes que 
possuam essas mesmas características.   

 
07. A 

As variações verificadas na pele dos anfíbios são 
favoráveis para a sobrevivência e reprodução em 
ambientes úmidos. É o efeito da seleção natural 
devido à ação do meio ambiente.   

 
08. D 

O darwinismo é o modelo evolucionista mais 
aceito atualmente e propõe que a seleção natural 
de características vantajosas em determinado 
ambiente orienta as espécies para a adaptação 
ao meio.   

 
09. E 

Lamarck propôs que o ambiente pode modificar 
órgãos por meio do uso e desuso. Darwin 
escreveu que a adaptação dos seres vivos ao 
meio ocorre através da seleção de indivíduos 
com maior aptidão para o crescimento e 
reprodução em dado ambiente.   

 
10. C 

O conceito de mutação genética somente foi 
formado após o descobrimento da estrutura do 
DNA em 1953. Portando, em 1859, Darwin não 
poderia considerar a mutação genética para 
elaborar a teoria da seleção natural.   

  
 


