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3. Neodarwinismo 

• 1908 – Hardy e Weinberg 
 

• 1930 – Fisher 
 

• 1931 – Wright 
 

• 1932 – Haldane 
 

• 1937 – Dobzhansky 
 

• Mayr, Simpson, Stebbins, etc... 
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“É refutável, basta um 
fóssil de coelho em um 
estrato do cambriano.” 









“Nada na biologia faz sentido, exceto à luz 
da evolução” (Dobzhansky, 1973) 



 Embora seja um conceito fundamental para a 
biologia, o termo “evolução” pode adquirir significados 
diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie 
humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente 
difundida, mas não é com partilhada por muitos cientistas. 

 
 Para esses cientistas, a compreensão do processo 
citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do 
tempo, passam por 
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A) modificação de características. 

B) incremento no tamanho corporal. 

C) complexificação de seus sistemas. 

D) melhoria de processos e estruturas. 

E) especialização para uma determinada finalidade. 
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 Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida 
subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas 
características corporais como, por exemplo, ausência de 
patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no 
subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. 
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C) o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas 
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essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então 
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mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por 
serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se 
encontram. 
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 Os ratos Peromyscus polionotus encontram-se 
distribuídos em ampla região na América do Norte. A 
pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o 
escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm 
coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da 
pelagem também é muito parecida à cor do solo da região 
em que se encontram, que também apresenta a mesma 
variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul-
norte. Na figura, encontram-se representadas sete 
diferentes populações de P. polionotus. Cada população é 
representada pela pelagem do rato, por uma amostra de 
solo e por sua posição geográfica no mapa. 
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de pelagem e de substrato é 

A) a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram 
a cor da pelagem dos roedores. 

B) o fluxo gênico entre as diferentes populações, que mantém 
constante a grande diversidade interpopulacional. 

C) a seleção natural, que, nesse caso, poderia ser entendida como a 
sobrevivência diferenciada de indivíduos com características 
distintas. 

D) a mutação genética, que, em certos ambientes, como os de solo 
mais escuro, têm maior ocorrência e capacidade de alterar 
significativamente a cor da pelagem dos animais. 

E) a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se 
adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas 
características genéticas aos descendentes. 
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Abiogênese x Biogênese 

A matéria bruta 
(sem vida) provida 
de um “princípio 
ativo” é capaz de 
gerar seres vivos. 

Vida surge de vida 
pré-existente. 

Reprodutor Masculino.pptx


Geração Espontânea  
(Abiogênese) 
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• Aristóteles (séc. IV a.c) 
• Paracelso (séc XVI) 
• Van Helmont (séc XVII) 

Reprodutor Masculino.pptx


57 



58 



59 



60 





Biogênese 
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• Francesco Redi (1668) 
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• Lázaro Spallanzani (1770) 
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• Lázaro Spallanzani (1770) 
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Aquecimento prolongado 
destruiu o princípio ativo. 

Reprodutor Masculino.pptx


Abiogênese x Biogênese 
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• François Appert (séc XVIII) 
Comercialização de alimentos conservados 
em recipientes fechados. 

Reprodutor Masculino.pptx
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Academia de Ciências de Paris 

1860 



Abiogênese x Biogênese 
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• Louis Pasteur (1862) 
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Abiogênese x Biogênese 
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Aquecimento prolongado 
destruiu o princípio ativo. 

Reprodutor Masculino.pptx


Teorias Modernas 
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• Panspermia 
• Evolução Química 

Reprodutor Masculino.pptx


Evolução Química 
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• Thomas Huxley (1825-1895) 
• John S. Haldane (1892-1964) 
• Aleksandr Oparin (1894-1980) 

Reprodutor Masculino.pptx
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 Vida é resultado de um processo de 
evolução química 

Reprodutor Masculino.pptx
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Condições ao surgimento da vida: 
1. Água no estado líquido. 
2. Moléculas orgânicas 
3. Energia 

Condições na Terra Primitiva: 
• Altas temperaturas (s/ camada de O3) 
• Violentas tempestades 
• Descargas elétricas intensas 
• Atmosfera primitiva: metano (CH4), amô- 
nia (NH3), vapor d’água e hidrogênio (H2). 

( N2, CO2 e CO)  
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Experimento 
Miller e Urey 

(1953) 
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Origem dos Processos 
Energéticos 
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Hipótese heterotrófica: 
• Maquinário mais simples. (+) 
• Utilizavam substâncias orgânicas já existen- 
tes no meio. (-) 

Hipótese autotrófica: 
• Capazes de produzir suas próprias molécu- 
las orgânicas. Meio seria insuficiente. (+) 
• Maquinário mais complexo. (-) 

Reprodutor Masculino.pptx
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