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→ Panspermia Cósmica
- Esporos
- Espaço
- Corpos Celestes
- se chocaram com a superfície terrestre
- germinaram...
- e deram origem a todas as formas de vidas do 
nosso Planeta
- Críticas:

- não resolve o “problema”, apenas o 
muda de lugar
- o atrito com a atmosfera terrestre gera 
alta temperatura
- que mataria (esterilizaria) os esporos





→ Criacionista
- Deus
- Genesis
- criou todos os seres vivos
- e esses seres vivos são os mesmos 
desde então, não admitindo 
Evolução (mudança)
- Fixista
- Cultura, Fé, Religião = RESPEITO



→ Geração Espontânea ou 
Abiogênese

1. Aristóteles (Séc. IV a.c.)
- “Princípio Vital”
- Ar
- torna possível que a matéria bruta 
(seres inanimados) se transformem 
em seres vivos



2. Jean Baptista van Helmont
(Séc. XVI)

- Receita para “fabricar” ratos
- a partir de roupas sujas e grãos de 
cereais
- deixados em um local tranquilo
- após 21 dias
- seus ratos estarão prontos
- Mas ofereceu a 1ª evidência 
experimental sobre a fotossíntese 







3. John T. Needham (Séc. XVIII)
- ferveu caldos nutritivos por pouco 
tempo 
- deixou alguns recipientes abertos e 
outros tampou com rolhas 
- passado alguns dias
- Microrganismos se “desenvolveram”





→ Biogênese
- “A vida só se origina de um ser vivo pré-

existente”
1. Francesco Redi (Séc. XVII)

- frascos com carne abertos e 
com tela
- as Moscas tinham acesso à carne nos 
frascos abertos
- onde então colocavam seus ovos
- e destes eclodiam as larvas
- Redi sugeriu que as larvas faziam 
parte do ciclo reprodutivo das Moscas
- mas não conseguiu provar isso







2. Lazzaro Spallanzani (Séc. XVIII)
- Refez os experimentos de Needham
- Ferveu os balões por pouco mais de 
uma hora
- Fechou-os hermeticamente
- Não houve o desenvolvimento de 
microrganismos





3. Pasteur (Séc. XIX)
- Frascos abertos = “pescoços de 
cisne”
- Ferveu... Ferveu... Ferveu... 
- Ar está contaminado
- Nenhum microrganismo se 
desenvolveu, pois ficaram retidos na 
curva do frasco
- Estava derrubada a Teoria da 
Geração Espontânea e consolidada a 
Biogênese.





Mas então como 
surgiram os primeiros 
seres vivos Rô??



A Terra Primitiva
- Big Bang
- 4,5 bilhões de anos
- Resfriamento
- Crosta





→ A Hipótese de Oparin – Haldane
(década de 1920)

- Amônia + Metano + Hidrogênio + 
Vapor D’água
- Erupções vulcânicas
- Ciclo da água era muito rápido...
- Altas Temperaturas



- Grandes tempestades (Descargas 
Elétricas) 
- Raios U.V., x, Gama...
- Moléculas Orgânicas 
- Que ficaram dissolvidas nos Oceanos 
Primitivos (“caldos nutritivos”)
- COACERVATOS: conjunto de 
moléculas orgânicas isoladas do meio 
(não são seres vivos)



→ O Experimento de Miller (1953)
- Amônia, Metano, Hidrogênio e Vapor 
de Água (Moléculas Inorgânicas)
- Formando Moléculas Orgânicas
- Produziu Aminoácidos 
- Outros Cientistas obtiveram ácidos 
graxos = lipídios, carboidratos e bases 
nitrogenadas (usando outros gases de 
supostas atmosferas primitivas)







→ Sidney Fox (1958)
- Produziu proteínas em laboratório
- Que quando colocadas em solução 
aquosa...
- Unem-se espontaneamente
- Formando MICROSFERAS
- Que tem a capacidade de 
aumentarem de tamanho e se 
dividirem.... Mas não são seres 
vivos!!!



→ Hipótese Heterotrófica
- 1º seres vivos eram muito simples
- E viviam em um meio (oceanos 
primitivos) rico em moléculas 
- “sopas ou caldos nutritivos”
- Absorviam essas moléculas = 
Heterótrofos 
- Mas não havia oxigênio...



- Logo... Os primeiros seres vivos eram 
Fermentadores!!
- E Fermentação → Libera CO2

- Que se acumulou na Atmosfera 
Primitiva
- Surgiram então.... Os primeiros 
Autótrofos... Que eram tbm
Fermentadores
- Estes liberaram o O2 , fruto da 
Fotossíntese, para a Atmosfera



- Que foi se acumulando ao longo de 
milhões de anos
- E possibilitou o surgimento dos 
primeiros AERÓBIOS
- Com o acumulo do Oxigênio 
- O2 ↔ O3

- Ozônio = filtrou os raios U.V.



- Possibilitando que os seres vivos 
emergissem ou mesmo...
- Saíssem da água e conquistassem o 
ambiente terrestre





→Hipótese Autotrófica 
- Não é aceita... Mas há uma 
tendência...
- Pois implica que os primeiros 
seres vivos
- Já produziam seu próprio alimento 
- Realizando para isso a 
Fotossíntese ou Quimiossíntese



- Que é um processo relativamente 
complexo e que exige uma 
quantidade significativa de 
enzimas e estruturas
- Para se realizar.... E os primeiros 
seres vivos já teriam tal 
complexidade?? 



→ Hipótese Endossimbió ca
- Mitocôndrias e Plastos
- Eram células (Bactérias e/ou 
Cianobactérias) 
- Que vivam livremente nos Oceanos 
Primitivos
- Um dia entraram dentro de outra 
célula... Ou foram englobadas por ela





- E passaram a se dividir juntas
- Pois produziam algo q a célula 
hospedeira necessitava... E 
recebiam dela a mesma coisa
- Com o passar de milhões de anos 
de Evolução... A relação entre elas 
tornou-se tão intrínseca
- Que não mais é possível separá-las
- O Oxigênio pode ter sido um dos 
fatores de Pressão Seletiva



- Evidências disso: 
- duas membranas; 
- DNA próprio; 
- próprios ribossomos; 
- fabricam suas próprias 
proteínas;
- capacidade de 
autoduplicação. 





→ Hipótese das Endomembranas
- A membrana plasmática da célula 
passou por Invaginações
- Dando origem a sistemas ou redes de 
canais em seu interior
- E também delimitando o material 
genético da célula em uma determinada 
região
- O Núcleo Celular
- Surgem os primeiros Eucariontes!!





(PUC-2000) Na figura abaixo, temos representado um aparelho 
projetado por Stanley Miller, no início da década de 1950. Por esse 
aparelho circulavam metano, amônia, vapor de água e hidrogênio e, 
através de energia fornecida por descarga elétrica, produtos de 
reações químicas como aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos 
eram coletados no alçapão.

Através desse experimento, Miller testou a hipótese de que, na 
atmosfera primitiva pela ação de raios,
a) compostos orgânicos puderam se formar a partir de moléculas 
simples..
b) compostos inorgânicos puderam se formar a partir de moléculas 
orgânicas.
c) compostos inorgânicos e orgânicos puderam originar os primeiros 
seres vivos.
d) macromoléculas puderam se formar a partir de moléculas orgânicas 
simples.



(FATEC) Hoje, admite-se que a primeira forma de vida tenha 
surgido em lagos da Terra primitiva, que apresentava uma 
atmosfera diferente da atual.  A partir de desse acontecimento 
outros se sucederam, estabelecendo-se uma diversidade de 
formas e processos.
A primeira forma de vida (I), a composição da atmosfera 
primitiva (II) e a provável sequência de processos para obtenção 
de alimento e energia (III) conquistados pelos seres vivos foram, 
respectivamente:

A) I = heterótrofa;      II = sem oxigênio;     III = heterotrófico, 
fermentação, fotossíntese, respiração aeróbica.
B) I = autótrofa;      II = sem oxigênio;     III = fotossíntese, 
fermentação, heterotrófico, respiração aeróbica
C) I = autótrofa;      II = com oxigênio;     III = fotossíntese, 
fermentação, heterotrófico, respiração aeróbica
D) I = heterótrofa;      II = sem oxigênio;     III = heterotrófico, 
respiração aeróbica, fotossíntese, fermentação



(FATEC) Leia com atenção as declarações a seguir.

I - Admite-se, atualmente, que a atmosfera da Terra primitiva era 
constituída de vapor de água, metano, amônia e hidrogênio.
II - Em 1953, Stanley L. Miller, reconstituindo as condições da Terra 
primitiva em um aparelho, conseguiu produzir moléculas de 
carboidratos.
III - Sobre os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, aceita-se, 
atualmente, que eram muito simples, autótrofos e aeróbios.

Sobre essas declarações pode-se afirmar que
a) apenas a I está correta..
b) apenas a II está correta.
c) apenas a I e a II estão corretas.
d) apenas a I e a III estão corretas.



(ENEM) O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de 
oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 
sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais 
valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade.
LEGENDA:
1 - Pneumatosfera primitiva;
2 - Aparecimento da vida;
3 - Começo da fotossíntese;
4 - Primeira célula eucarionte;
5 - Pré-Cambriano;
6 - Primário;
7 - Secundário;
8 - Terciário e Quaternário;
9 - Primeiros vertebrados;
10 - Conquista da Terra.



De acordo com o gráfico é correto afirmar que:
a) as primeiras formas de vida surgiram na 
ausência de O2..
b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de 
teor de oxigênio.
c) após o início da fotossíntese, o teor de 
oxigênio na atmosfera mantém-se estável.
d) desde o Pré-Cambriano, a atmosfera 
mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio.



(FUVEST) Em artigo publicado no suplemento Mais!, do jornal "Folha de 
São Paulo", de 6 de agosto de 2000, José Reis relata que pesquisadores 
canadenses demonstraram que a alga unicelular Cryptomonas resulta da 
fusão de dois organismos, um dos quais englobou o outro ao longo da 
evolução. Isso não é novidade no mundo vivo. Como relata José Reis: 
"[...] É hoje corrente em Biologia, após haver sido muito contestada 
inicialmente, a noção de que certas organelas [...] são remanescentes de 
células que em tempos idos foram ingeridas por célula mais 
desenvolvida. Dá-se a esta o nome de hospedeira e o de endossimbiontes
às organelas que outrora teriam sido livres."

São exemplos de endossimbiontes em células animais e em células de 
plantas, respectivamente,
a) aparelho de Golgi e centríolos.
b) centríolos e vacúolos.
c) lisossomos e cloroplastos.
d) mitocôndrias e vacúolos.
e) mitocôndrias e cloroplastos.



(FATEC) Com relação à origem da vida são feitas três afirmações:
I. A idéia de que a vida surge a partir de vida preexistente é 
conhecida como biogênese.
II. A crença em que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, 
sujeira e outros meios caracteriza a idéia de abiogênese.
III. A crença em que a vida é fruto da ação de um criador (como 
consta no livro Gênesis, da Bíblia) é denominada de 
Criacionismo.
Assinale a alternativa que classifica corretamente cada afirmação 
como derrubada (+) ou não derrubada (-) por Pasteur.
a) I. (-), II. (+), III. (-)..
b) I. (+), II. (-), III. (-).
c) I. (-), II. (-), III. (+).
d) I. (+), II. (+), III. (+).





→ Teorias Evolu vas
 - Jean-Baptiste Pierre Antoine de 

Monet 
# Cavaleiro de Lamarck
# Lamarquismo
# Lei do Uso e do Desuso

-Quanto mais a Girafa se esforçava 
para comer as folhas das Acácias... 
Mais seu pescoço crescia... 
-O contrario é verdadeiro... Quanto 
menos o Jacaré ficava  sem nadar... 
Sua cauda atrofiava... Até 
desaparecer por completo!



# Lei da Transmissão dos Caracteres 
Adquiridos

-As características (estruturas) 
adquiridas ou perdidas por 
influência do meio ambiente serão 
transferidas aos descendentes.





- Charles Robert Darwin
- DARWINISMO
- Breve histórico
- Meio Ambiente
- Seleção Natural
- Competição 
- A influência de Thomas Malthus
- Apenas os indivíduos que apresentam as 
características que lhes permitem uma 
boa adaptação



- Conseguirão alimento, e quem está bem 
alimentado...
- Reproduz!!!
- Passando as características já existentes 
da boa adaptação aos descendentes
- Sendo portanto, selecionados 
naturalmente!!!
- Os indivíduos não bem adaptados serão 
gradativamente extintos...









- Exemplificando então: lembra daquelas 
Girafinhas fofas do Lamarck?
- Segundo Darwin, na mesma população de 
Girafas, já existem indivíduos de pescoço 
curto e de pescoço longo...
- Obviamente... Os de pescoço longo se 
destacam na obtenção de alimento... Pois 
alcançam mais facilmente as folhas das 
Acácias Africanas...



- Logo, essa forma ou variedade, ou seja, 
pescoço longo, que é mais bem adaptada 
na competição no Meio Ambiente, foi 
SELECIONADA NATURALMENTE!! Entende?
- Darwin foi muito criticado na época... Por 
não saber a origem de tais variações... 
- E por isso... Ele usou Lamarck...





→ Teoria Sinté ca da Evolução ou 
Neodarwinismo

- É a Seleção Natural + a Variabilidade 
Genética
- Sendo que esta variabilidade é dada por 
meio de mutações e/ou crossing over e/ou 
segregação independente dos 
cromossomos homólogos na meiose (em 
menor parte a migração e a deriva genética 
(fogo dizima uma pop.))



- Teorema de Hardy-Weinberg
- População deve ser grande
- Cruzamentos ao acaso
- Não há migração
- Não há atuação de fatores evolutivos
- Frequências gênicas constantes ao longo 
das gerações 



 - É importante pois estabelece um modelo de 
comportamento dos genes, assim é possível 
estimar as frequências gênicas ao longo das 
gerações e compara-las com as obtidas na 
prática...



- logo... Se os valores observados são 
significativamente diferentes dos valores 
esperados, pode-se concluir que fatores 
evolutivos estão atuando sobre essa 
população e que ela está evoluindo
- mas... Se os valores não diferem 
significativamente pode-se concluir que a 
população está em equilíbrio e que, 
portanto, não está evoluindo!!



→ Evidências da Evolução
- Fósseis 
- Analogia 

- Mesma função... Origens 
embrionárias diferentes
- Asas de uma Ave, de uma Libélula 
e de um Morcego ... 
- Fruto de Convergência Adaptativa 
ou Evolução Convergente ou ainda 
Convergência Evolutiva







- Homologia 
-Mesma origem embrionária... Mas 
funções diferentes
- O braço Humano... A nadadeira da 
Baleia e a asa do Morcego...
- Fruto de Irradiação Adaptativa ou 
Divergência Evolutiva ou ainda 
Evolução Divergente 









→ Evidências da Evolução
- Órgãos vestigiais
- Embriologia comparada
- Evidências moleculares 
- Seleção Artificial 

- É a seleção das características  mais 
interessantes para algum fim...
- Por meio de cruzamentos!
- Ex.: Bull Dog + Terrier= Bull Terrier
Bull Terrier + Jack Russeal + Greyhound + 
Pit + Staffordshire = Pit Bull
- Darwin fez isso com Pombos, Cães, 
Cavalos...



→ Melanismo Industrial
- Era uma vez... Mariposas (Biston betularia)... nos 
bosques da Inglaterra... 

- Bernard Kettlewell
- Elas possuíam duas formas... Uma mais clara.. 
Outra mais escura... 
- Antes da Revolução Industrial não havia 
poluição... Não havia chaminés de fabricas... 
- Mas com a chegada das Industrias... 
- Era uma fuligem só saindo e se depositando sobre 
os lindos Líquens



- Que eram abundantes nos Bosques, Troncos, 
postes e muros... 
- Os líquens morreram pq não suportam 
poluição... E tudo ficou escuro...
- Antes da Rev. Ind. havia o predomínio da 
forma clara que se camuflava no meio 
ambiente... 
- A escura era avistada de longe pelos 
predadores... 
- Logo eram mais predadas e por isso 
apresentavam um número muito menor... 
- Mas com a chegada da poluição... 
- Houve uma inversão desse quadro!



http://evolucionismo.org/profiles/blogs/gene-do-melanismo-encontrado



→ Resistência aos An bió cos ou a 
Inseticidas

- Já existem na mesma população de Bactérias as 
formas resistentes e as formas sensíveis...
- Logo, o uso irresponsável e inadequado de 
antibióticos levou à Seleção Natural das formas 
de Bactérias que já eram resistentes, matando as 
sensíveis... 
- Exemplo: Eu tenho uma cepa de Bactérias na 
minha garganta me causando aquela dor de 
garganta...
- Essa cepa tem 10.000 Bactérias... 
- Antibiótico por 21 dias...



- Mas... no 14º dia... Resolvo q já estou curado... 
- 9.999 Bactérias morreram... pq já eram 
sensíveis ao antibiótico...
- Interrompo o tratamento... 
- Deixando apenas uma Bactéria... que já era 
resistente...
- E esta vai se reproduzir e passar a “resistência” 
já existente aos descendentes...
- Dois meses depois... uma nova infecção de 
garganta... 
- Aquele antibiótico lá de trás vai fazer efeito 
agora??





→ Formação de novas Espécies 
- Por Anagênese (mutação, recombinação 
genica ou seleção natural) : ao longo do 
tempo...
- Por Cladogênese (deriva genética, mutação, 
e o mais cobrado em vestibulares... O 
Isolamento Geográfico)



# Isolamento Geográfico
- Uma espécie de animal... que vivia lá... 
em seu habitat... quando... uma 
cordilheira começa a ser formada... e vai 
separar os indivíduos daquela espécie em 
duas populações... 
- Que passarão por pressões evolutivas 
diferentes... Por Seleções Naturais 
diferentes... por competições e 
parasitismos em meios ambientes 
diferentes... 



- Com Variabilidades Genéticas 
diferentes...
- Evoluindo de forma diferente, 
independente e ao acaso...
- Se tornando então duas espécies 
diferentes... 
- Que não podem mais se cruzar gerando 
descendentes férteis = ISOLAMENTO 
REPRODUTIVO











→ Tipos de Seleção
- Direcional 

Favorece um único fenótipo, aumentando a 
frequência do alelo mais vantajoso... Ex.: 
Bactérias x Antibióticos 



- Estabilizadora

Favorece os fenótipos intermediários... Ex.: little
baby x baby x big baby



- Disruptiva

Favorece simultaneamente indivíduos em 
ambos os extremos... Ex.: Pássaros de bicos 
delicados, médios e fortes x larvas de insetos e 
sementes







→ Mecanismos de Isolamento Reprodu vo



1. (ENEM) As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais 
causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis 
(Crotalus), apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em 
relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se 
deve ao ruído de seu "chocalho", que faz com que suas vítimas 
percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres 
humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e 
aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente, por serem 
facilmente detectadas.
Ultimamente os cientistas observaram que essas cobras têm ficado 
mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois, se as pessoas 
não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. 
A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais 
silenciosa é que
a) a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu 
comportamento.
b) as alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-la.
c) as mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse 
adaptar-se.
d) as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente..



2. (UFMG) Analise este gráfico, em que está representado o efeito 
de duas aplicações de inseticida em uma plantação de cana-de-
açúcar infestada de cigarrinhas:

Com base nas informações desse gráfico e em outros 
conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que,
a) para ocorrer uma nova redução da população, é necessário 
mudar o tipo de inseticida ou a forma de controle da cigarrinha.
b) após a primeira aplicação do inseticida, se evidencia a eficiência 
deste pela queda acentuada no número de cigarrinhas ocorrida 
nesse período.
c) depois da segunda aplicação do inseticida, os organismos 
resistentes se tornam mais numerosos  que os sensíveis.
d) feita a primeira aplicação do inseticida, ocorre alteração no 
genótipo dos insetos sensíveis, o que resulta no decrescimento da 
população..





3. (UNITAU) Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Segundo Lamarck, os organismos teriam evoluído pela 
transmissão de modificações adquiridas pelo uso ou desuso 
de certos órgãos.
b) Para Darwin, a evolução resultaria da sobrevivência dos 
organismos mais aptos na competição por espaço e 
alimento.
c) A grande diversidade de estruturas e comportamento dos 
indivíduos de uma população pode ser explicada pelas 
mutações.
d) Duas populações só constituem efetivamente duas 
espécies distintas quando perdem a capacidade potencial de 
trocar genes entre si.
e) A seleção natural garante o equilíbrio genético da 
população através dos processos de adaptação..



4. (FUVEST) A revolução industrial trouxe a poluição e a fuligem, que 
mataram os líquens e enegreceram os troncos das árvores da região de 
Birmingham, na Inglaterra. Em conseqüência, os espécimes escuros da 
mariposa Biston betularia aumentaram em número em relação aos de 
cor clara. H.B.D. Kettlewell investigou a questão capturando, marcando 
e devolvendo ao ambiente espécimes escuros e claros, em áreas 
poluídas e não-poluídas. Passado algum tempo, tentou recapturar os 
espécimes marcados. Na tabela adiante estão mostrados os dados 
numéricos obtidos:
Qual a melhor explicação para os dados obtidos por Kettlewell?
a) Mariposas claras e escuras podem ter durações de vida diferentes.
b) Mariposas claras e escuras podem ser diferentemente atraídas pelas 
armadilhas de luz empregadas na recaptura.
c) Pode estar havendo diferentes taxas de migração para as mariposas 
claras e escuras.
d) Pode estar ocorrendo predação diferencial das formas claras e 
escuras..
e) Pode estar havendo mutação da forma clara para a escura.





5. (UFCE) "O ambiente afeta a forma e a organização dos 
animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, 
produz ao longo do tempo modificações correspondentes na 
forma e organização dos animais... As cobras adotaram o 
hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama: de tal 
maneira que seus corpos, como resultados de esforços 
repetidos de se alongar, adquiriram comprimento 
considerável...". O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia 
Zoológica de um famoso cientista evolucionista. Assinale a 
alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o 
nome do seu autor.

a) Seleção natural - Charles Darwin.
b) Herança dos caracteres adquiridos - Jean Lamarck.
c) Lei do transformismo - Jean Lamarck..
d) Seleção artificial - Charles Darwin.
e) Herança das características dominantes - Alfred Wallace.



6. (UEL) Considere as frases a seguir.

I. A semelhança do bicho-pau a um graveto é devida à seleção 
natural.
II. Os peixes do interior de cavernas são cegos, por não fazerem 
uso da visão..
III. Os herbívoros desenvolveram um estômago complexo, por só 
comerem vegetais..
IV. As girafas atuais têm pescoço comprido porque seus 
ancestrais se esticavam para atingir as folhas das árvores..

Refletem o pensamento de Lamarck,
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.



7. (UEL) Considere as frases a seguir.
A: "Afinal, o que é o homem dentro da natureza?[...] é-lhe impossível 
ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve.[...] O autor destas 
maravilhas conhece-as; e ninguém mais". (Blaise Pascal)
B: "A antiga aliança rompeu-se. O homem sabe, finalmente, que está 
só na imensidade indiferente do universo, donde emergiu por acaso. 
Nem o seu destino nem o seu dever estão escritos em parte alguma". 
(Jacques Monod)
C: "[...] a vida foi aqui lançada com microrganismos que teriam vindo 
nalguma forma de nave espacial enviada por uma civilização superior". 
(Francis Crick)
Assinale a alternativa que indica, corretamente, as frases que 
expressam, respectivamente, as posições em defesa de: Criacionismo, 
Panspermia e Evolucionismo.
a) A, B, C. b) A, C, B.. c) B, A, C. d) B, C, A. e) C, A, B.



8. (UFU) A produção e o uso de antibióticos representou um 
avanço da ciência no controle de doenças bacterianas. 
Entretanto, ainda são observados, no Brasil, altos índices de 
doenças provocadas por bactérias como pneumonia e 
tuberculose, por exemplo. Muitas vezes, após serem 
administrados diferentes antibióticos nas mais variadas 
doses, ainda são encontradas bactérias resistentes.
Assinale a alternativa que justifica corretamente a 
resistência de bactérias a antibióticos.
A) O uso indiscriminado de antibióticos provoca mutações 
nas bactérias.
B) Os antibióticos selecionam as bactérias resistentes..
C) Os antibióticos levam à formação de bactérias resistentes.
D) As bactérias se acostumam aos antibióticos.



9. (UFU) Por meio da anatomia e da embriologia comparadas, é 
possível verificar que os ossos dos membros anteriores de alguns 
vertebrados têm origem evolutiva comum, embora possam 
desempenhar funções diferentes. Nas aves, por exemplo, esses 
ossos atuam no voo, enquanto, no homem e na baleia, podem ser 
usados para a natação. Por outro lado, as asas dos insetos e das 
aves têm origem evolutiva e embrionária diferentes, mas têm a 
mesma função (voo). Com relação à origem evolutiva e à função 
desempenhada, assinale a alternativa correta.
A) As asas dos insetos e as asas das aves são estruturas homólogas.
B) As estruturas análogas podem, por mutação, ser transformadas 
em estruturas homólogas.
C) Os membros superiores do homem, membros anteriores da 
baleia e as asas das aves são estruturas homólogas..
D) As asas dos insetos são análogas aos membros superiores do 
homem.



10. (UFV) Os gráficos abaixo ilustram as três 
formas básicas de seleção natural. A 
distribuição dos fenótipos da progênie, após a 
seleção, é representada pela linha sólida. 
Comparativamente, a linha pontilhada 
representa a geração parental pré-seleção.



Com base na observação dos gráficos, é 
INCORRETO afirmar:
A) Em I, a seleção é estabilizadora, pois 
favorece os atributos médios.
B) Em II, a seleção é direcional, pois, favorece 
um dos atributos extremos.
C) Em II, a frequência dos alelos no patrimônio 
genético é alterada.
D) Em I, a seleção resulta em maior 
variabilidade fenotípica..
E) Em III, a seleção é disruptiva, pois favorece 
os atributos extremos.



11. (UNIFESP) Considere as seguintes proposições:
I. Os mais fortes sobrevivem independentemente 
da situação e do ambiente.
II. A seleção natural visa ao aperfeiçoamento da 
espécie e sua adaptação ao meio.
III. Não é possível compreender adaptação 
desvinculada de informações sobre o ambiente e a 
descendência..
Segundo os princípios do darwinismo e da teoria 
sintética da evolução, está correto o que se afirma 
em
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas..
D) I e II, apenas. E) I, II e III.



12. (UFU) Moscas não podem cruzar com Rãs ou
Samambaias, mas as barreiras reprodutivas entre
espécies afins também existem, como descrito nas
situações a seguir
I - Duas espécies de cobra do
gênero Thamnophis ocorrem na mesma área
geográfica, mas uma delas vive principalmente na
água, e a outra é terrestre.
II - Algumas subespécies de Salamandra do
gênero Ensatina vivem nas mesmas regiões e
hábitats, onde talvez elas possam ocasionalmente
hibridizar. No entanto, a maioria dos híbridos não
completa o desenvolvimento, e aqueles que
conseguem são frágeis.



III- Os Atobás-de-pés-azuis, habitantes das Ilhas
Galápagos, acasalam-se apenas depois de uma corte
exclusiva da espécie. Parte do “roteiro” manda o
macho levantar a pata azul, comportamento que
chama a atenção da fêmea.
IV- Na América do Norte, as áreas geográficas de uma
espécie de Gambá que ocorre no Leste (Spilogale
putorius) e no Oeste (Spilogale gracilis) se
sobrepõem, mas S. putorius se reproduz no fim do
inverno, e S. gracilis se reproduz no fim do verão.
Quais situações indicam, respectivamente, uma
barreira pós-zigótica e uma barreira pré-zigótica

comportamental?
A) II e III.. B) I e III. C) IV e II. D) II e IV.



 MUITO OBRIGADOOOOOOOOO!! 
 SUCESSO!!!
 CUIDEM-SEEEEEEEEEE...
 Bjsssssssssss....


