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Biologia 1 (7º ano) 
 
Pagina 27 exercícios do número 1 ao 6.  

 

Biologia 02. (7º ano) 
 
01. Jean-Batista Pierre Antoine Monet (1744- 1829), conhecido como cavaleiro de Lamarck, popôs que os seres 

vivos podiam mudar suas características anatômicas e fisiológicas, originando novas espécies no decorrer 
das gerações. A teoria criada por Lamarck, conhecida atualmente como lamarckismo, baseia-se em alguns 
princípios. Descreva quais são estes dois princípios 

 
02. Elabore um exemplo hipotético de seleção natural. Explique de que modo ela ocorreria nesse caso.  
 

03. O papel da reprodução sexuada na evolução e diversidade das espécies é, dentre outros fatores:  
a) garantir o aumento da variabilidade genética da espécie, tendo, assim, melhores condições de 

adaptação ao ambiente. 
b) garantir a diminuição da variabilidade genética da espécie, tendo, assim, melhores condições de 

adaptação ao ambiente. 
c) inibir a transmissão das características genéticas de um indivíduo para seus filhos. 

 

04. Na Califórnia surgiram minúsculos insetos, originários do Oriente Médio, que se tornaram uma Praga, 
destruindo centenas de plantas e causando problemas ambientais que os cientistas americanos não 
conseguem controlar. Assinale a alternativa que explica a adaptabilidade dos insetos:  
a) os insetos adquiriram resistência aos inseticidas devido ao uso diário desses produtos. 
b) o ambiente californiano não tem predadores ou parasitas desses insetos e estes são resistentes aos 

inseticidas. 
c) os insetos são predadores de outros insetos, o que os torna mais resistentes aos inseticidas. 

d) os insetos encontravam-se camuflados e não foram atingidos pelos inseticidas. 
 
05. Um professor de biologia começou uma aula com as seguintes perguntas: 

Como o morcego enxerga na escuridão? Os morcegos têm olhos? Eles enxergam no escuro? Como fazem 
para enxergarem no escuro das cavernas? Como será que eles localizam os filhotes? Eles se comunicam? 
Os morcegos enxergam normalmente apenas quando estão dentro da caverna, ou em locais sem claridade. 

Utilizam um processo para orientar-se e evitar obstáculos, especialmente na escuridão, por meio da 

emissão de sons de alta frequência que são refletidos por superfícies do ambiente. 
 
A esse processo desenvolvido pelo animal denominamos:  
a) especiação. 
b) adaptação. 
c) seleção irradiativa. 

d) interação. 
e) mudança aleatória 

 
06. A reprodução gera variabilidade entre as espécies do planeta. Defina o que venha a ser variabilidade 

genética.  
 
 


