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EXERCÍCIOS 

01. (ACEFE) Estudo liga dores crônicas na coluna a “defeito” na evolução 

Um novo estudo afirma que pessoas com problemas na coluna lombar podem tê-los “herdados” de um defeito 

ocorrido ao longo do processo de evolução. Segundo cientistas, essas pessoas teriam uma coluna em formato mais 

parecido com a de chimpanzés, o mais próximo ancestral humano. Um “no” nos discos da coluna deixa o alinhamento 

das vertebras mais parecido com o dos animais do que com as vertebras normais de humanos. Os cientistas acreditam 

que uma lesão tivesse feito com que a coluna evoluísse de forma diferente em pessoas, conforme o ser humano 

evoluía para caminhar sobre duas pernas. Fonte: BBC, 27/04/2015 Disponível 

em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015 

Acerca do tema e correto afirmar, exceto: 

a) De acordo com a Teoria Sintética da Evolução, a seleção natural é apenas um dos mecanismos evolutivos 

conhecidos. Seleção sexual, derivação genética, mutação, recombinação e fluxo genético são os outros, podendo agir 

de forma a reduzir ou aumentar a variação genética. 

b) A evolução por meio da seleção natural, proposta por Charles Darwin, enuncia que indivíduos que possuem 

características específicas, obtidas através de mutações e recombinações, e que os tornam mais aptos a viver em 

determinado ambiente, têm mais probabilidade de se reproduzir e gerar descendentes. 

c) A evolução pode ser definida como o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, podendo 

inclusive provocar o surgimento de novas espécies, fenômeno denominado de especiação. 

d) A Teoria da Evolução reúne uma série de evidências e provas que comprovam o mecanismo evolucionista, 

podendo-se citar: fósseis, analogia, homologia, provas bioquímicas e embriológicas. 

 

02. (PUC-RS) Responder esta questão com base na figura e nas informações a seguir. 

Uma revolução no pensamento científico ocorreu quando Charles Darwin explicou a 

origem das espécies de seres vivos. O desenho acima, com tal explicação, está em 

uma de suas cadernetas de anotações. Graças a esses estudos, afirma-se: 

I. Todas as espécies encontradas no planeta têm um ancestral comum. 

II. Uma espécie pode desaparecer se houver fracasso reprodutivo nas populações. 

III. Mutações genéticas podem originar uma nova espécie se transmitidas à 

descendência. 

IV. Mudanças morfológicas adquiridas em resposta a variações ambientais são 

passadas à geração seguinte. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II.  b) II e IV.  c) III e IV.  d) I, II e III.  e) I, III e IV. 

 

03. (UNICID) Durante sua viagem ao redor do mundo, a bordo do navio inglês H.M.S. Beagle, Charles Robert 

Darwin foi o responsável pela coleta, anotação e catalogação das espécies existentes nos mais diversos ecossistemas 

visitados. Essa viagem de Darwin contribuiu significativamente na formulação de sua teoria evolucionista, pois 

permitiu que: 

a) Constatasse a diversidade biológica existente dentro de populações de diversas espécies. 

b) Refutasse o processo evolutivo pela Lei do Uso e Desuso proposta por Lamarck. 

c) Identificasse características genéticas dominantes selecionadas naturalmente pelo ambiente. 

d) Comprovasse a ocorrência de mutações genéticas nas populações isoladas em ilhas. 

e) Testasse o processo de seleção natural em populações de locais ainda desconhecidos. 

 

04. (PUC) As ideias de Darwin serviram de base para a 

elaboração da teoria sintética da evolução, hoje aceita 

pela ciência. Fizeram-se as afirmações abaixo a respeito 

da evolução dos seres vivos. 

I. A mutação é um dos fatores evolutivos. 

II. O fator que induz a ocorrência de mutação nos 

indivíduos é a seleção natural. 

III. A recombinação gênica ocorre durante a reprodução 

sexuada. 

IV. As alterações provocadas pela ação do ambiente 

sobre as características físicas de um organismo adulto 

são sempre transmitidas a seus descendentes. 

A teoria citada admite apenas: 

a) I e II.  b) I e III.  c) I e IV.  d) II e III.  e) II e IV. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015
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05. (UFRR) O evolucionismo é uma teoria baseada na ideia de que os seres vivos se modificam ao longo do tempo, 

com novas espécies surgindo a partir de ancestrais comuns. Com base nessa informação, assinale a alternativa que 

apresenta somente evidências da evolução biológica: 

a) Deriva genética, seleção natural e epistasia.   b) Migração, mutações e seleção natural. 

c) Convergência adaptativa, deriva genética e simbiose.  d) Mimetismo e órgãos análogos 

e) Fósseis, órgãos homólogos e órgãos vestigiais. 

 

06. (CESPE) Há anos, uma grande população de uma espécie de antílope foi concentrada em fazendas de caça na 

África do Sul. Como estavam cercados, os antílopes se alimentavam do que estava ao seu alcance, principalmente de 

folhas de acácia. Inicialmente, a proporção entre acácias e antílopes era equilibrada, entretanto, esses animais 

reproduziram-se muito no espaço de confinamento, e as acácias reagiram ao consumo exagerado emitindo um sinal, 

percebido pelas outras da espécie, relacionado à produção de etileno gasoso através dos poros de suas folhas. Esse 

sinal viajava até 45 metros, avisando as outras acácias da presença dos herbívoros. Uma vez que o sinal era recebido, 

em um período de cinco a dez minutos, as acácias intensificavam a produção de tanino em suas folhas a quantidades 

que eram letais para os antílopes, provocando a sua morte em poucos dias. Quando isso acontecia, até as girafas 

passavam a alimentar-se apenas de um pé de acácia, entre os dez que estavam próximos, evitando os que estavam a 

favor do vento. 

Yam P. Acacia trees kill antelope in the Transvaal. Sci. Am. 1990, Dec; 263(6):28 (tradução, com adaptações). 

Tendo o texto acima como referência, assinale a opção correta. 

a) O sistema de defesa desenvolvido pelas acácias para advertir seus congêneres da chegada de herbívoros é 

identificado pelas girafas. 

b) As girafas e os antílopes são considerados consumidores primários porque são predadores. 

c) A ação dos antílopes é uma ameaça às espécies nativas de acácias, pois promove declínios populacionais e até 

extinção destas. 

d) A redução da população de girafas pode interromper a relação de predação entre acácias e antílopes. 

 

07. (UNIFOR) Observe a charge abaixo: 

A ordem da história contada na charge refere-se, respectivamente, as 

teorias do(a): 

a) Criacionismo e Lamarckismo. 

b) Geração espontânea e Lamarckismo. 

c) Darwinismo e Neodarwinismo. 

d) Criacionismo e Darwinismo. 

e) Darwinismo e Lamarckismo. 

 

08. (IFG) Assinale a alternativa correta a respeito do processo evolutivo. 

a) A divergência adaptativa é um processo em que organismos de 

diferentes espécies, mas que vivem em um mesmo tipo de ambiente por muito tempo, acaba adquirindo semelhanças 

morfológicas pelo processo evolutivo, graças à seleção natural. 

b) Os principais fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população podem ser reunidos em duas 

categorias: fatores que tendem a restringir a variabilidade genética da população – mutação e recombinação; fatores 

que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida – migração, deriva genética e seleção natural. 

c) As mutações ocorrem ao acaso e por seleção natural, são mantidas quando adaptativas ou eliminadas em caso 

contrário. Podem ocorrer em células germinativas ou em células somáticas; sendo, neste último caso, de fundamental 

importância para a evolução, pois são transmitidas aos descendentes. 

d) Na seleção sexual, os traços anatômicos e/ou comportamentais influenciam o sucesso de cruzamentos. Os 

indivíduos que possuem as características que são interessantes, do ponto de vista genético, para o outro sexo, são 

escolhidos para a reprodução. 

e) A teoria da seleção natural defende que apenas sobrevivem aqueles organismos que possuem qualidades superiores, 

em que a prevalência de uma característica torna-se favorável, à medida que é transmitida para as gerações seguintes. 

Os organismos inferiores, portanto, acabam sendo extintos. 

 

09) Observe estas figuras de diferentes vertebrados marinhos: 

É CORRETO afirmar que as analogias desses animais consiste em: 

a) forma do corpo e membros semelhantes a remos. 

b) linha lateral e corpo revestido por escamas. 

c) nadadeiras e brânquias nas laterais do corpo. 

d) pescoço comprido e dentes afiados. 
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10) Leia os trechos seguintes, extraídos de um texto sobre a cor de pele na espécie humana. 

A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. 

À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo Velho Mundo há cerca de 100 mil anos, sua pele 

foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a 

que teve mais tempo para se adaptar porque os primeiros seres humanos surgiram ali. 

(Scientific American Brasil, vol.6, novembro de 2002). 

Nesses dois trechos, encontram-se subjacentes ideias: 

a) da Teoria Sintética da Evolução.   b) darwinistas    c)neodarwinistas 

d) lamarckistas      e) sobre especiação 

 

11) Os pesquisadores Robert Simmons  e LueScheepers questionaram a visão tradicional de como a girafa 

desenvolveu o pescoço comprido. Observações feitas na África demonstraram que as girafas que atingem alturas de 4 

a 5 metros, geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do solo. O pescoço comprido é usado como uma arma nos 

combates corpo a corpo pelos machos na disputa por fêmeas. As fêmeas também preferem acasalar com machos de 

pescoço grande. Esses pesquisadores argumentam que o pescoço da girafa ficou grande devido à seleção sexual; 

machos com pescoços mais  compridos deixavam mais descendentes do que machos com pescoços mais curtos.  

(SimmonsandScheepers, 1996. American Naturalist Vol. 148: pp. 771-786. Adaptado) 

Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolve um pescoço comprido, é CORRETO afirmar que: 

a) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei de uso e desuso. As girafas 

que esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com pescoço mais comprido e, cumulativamente, através das 

gerações, o pescoço, em média, aumenta de tamanho. 

b) na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de 

girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras, e deixam, portanto, 

mais descendentes. 

c)  na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Aquelas 

com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras, e deixam, portanto, mais 

descendentes. 

d) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de 

girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras, e deixam, portanto, 

mais descendentes. 

e) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de 

girafas. As girafas que esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com pescoço mais comprido e, 

cumulativamente, através das gerações, o pescoço, em média, aumenta de tamanho. 

  

12)“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 idéia transmitida pelo texto e o nome do seu autor. 

a) Seleção natural – Charles Darwin. 

b) Herança dos caracteres adquiridos – Jean Lamarck. 

c) Lei do uso e desuso – Jean Lamarck. 

d) Seleção artificial – Charles Darwin. 

e) Herança das características dominantes – Alfred Wallace. 

 

13) Considerando diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as respectivas justificativas. 

1) O GAFANHOTO É VERDE PORQUE VIVE NA GRAMA! Seguindo esse raciocínio, por viver na grama, o 

gafanhoto passa a produzir pigmentos verdes que o ajudam a se confundir com o ambiente, passando essa 

característica para os descendentes. 

2) O GAFANHOTO VIVE NA GRAMA PORQUE É VERDE! Segundo esse raciocínio, por ser verde, o gafanhoto 

fica protegido dos predadores. Consequentemente, pode gerar descendentes, aos quais transfere suas características. 

As afirmações 1 e 2 podem ser atribuídas, respectivamente, a: 

a) Lamarck e Darwin. 

b) Hardy-Weinberg e Lamarck. 

c) Pasteur e Redi. 

d) Spallanzani e Hooke. 

e) Oparin e Miller. 
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14) A charge ilustra uma das ideias propostas para 

explicar a evolução das espécies. 

A ideia evolucionista contida na charge é uma referência 

à: 

a) lei dos caracteres adquiridos.          b) seleção natural.  

c) lei do uso e desuso.                 d) mutação.  

e) recombinação gênica. 

 

15) No arquipélago de Fernando de Noronha, a 350 

quilômetros do litoral do Brasil, a cegueira e deficiências nos membros locomotores, nos olhos e na boca são 

frequentes entre os sapos dessas ilhas. O motivo real dessas deformações ainda não é bem conhecido. Na tentativa de 

explicar essas anomalias, um grupo de estudantes defensores das ideias de Lamarck, fez a seguinte afirmativa: 

“No continente, sapos cegos seriam facilmente comidos por serpentes, mas em Noronha, pelo fato de os sapos não 

terem predadores naturais, os olhos funcionais deixaram de ser importantes e tornaram-se inúteis, foram se 

atrofiando pelo desuso e, em alguns casos, desapareceram completamente”. 

Considerando a explicação dos estudantes, é correto afirmar, coerentemente com as ideias de Lamarck, que 

desaparecimento de olhos funcionais nos sapos teria sido: 

a) provocado pela falta de uso desses órgãos, e consequente incorporação dessa mudança do material genético. 

b) causado por bactérias patogênicas ou vírus, difundidos nas populações desses animais. 

c) ocasionado pela falta de uso desses órgãos, segundo a lei do uso e desuso. 

d) causado por mutações do material genético. 

e) originado pelo processo de seleção natural. 

 

16)“Roberto Ramos tem tuberculose multirresistente, causada por bactérias que não respondem ao tratamento com 

as drogas convencionais. Ele toma 13 cápsulas de antibióticos por dia (quando o indicado são 4 cápsulas) e reclama 

dos efeitos colaterais.” (Folha de S.Paulo, 21.11.2016. Adaptado.) 

Segundo a teoria darwinista, a existência de bactérias multirresistentes ocorre porque os antibióticos, quando 

utilizados de forma inadequada, 

a) induzem as bactérias a se adaptarem ao meio e essa característica é transmitida aos descendentes. 

b) transformam as bactérias sensíveis em resistentes, e estas transmitem essa característica aos descendentes. 

c) provocam mutações nos plasmídeos, originando bactérias resistentes que passam essa característica aos 

descendentes. 

d) eliminam as bactérias sensíveis e as bactérias resistentes sobrevivem, gerando descendentes resistentes. 

e) deixam as bactérias acostumadas, tornando-as mais resistentes aos medicamentos a cada geração. 

 

17. (UNIFESP) Nas figuras, as mudanças de cores nas esferas simbolizam a aquisição de novas características nas 

espécies ao longo do tempo. 

 

As figuras que representam, respectivamente, a teoria criacionista, a 

lamarckista e a darwinista são: 

a) I, II e III. 

b) I, III e II. 

c) II, I e III. 

d) II, III e I. 

e) III, II e I. 

 

 


