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01. Na época que Darwin construiu sua teoria da seleção natural não havia o conhecimento sobre a genética e suas implicações. Com 
isso, ele defendeu a tese que a variabilidade favorecia a seleção natural do mais apto. Posteriormente, haveria de ser divulgado por 
outro cientista o motivo da variabilidade através da teoria sintética da evolução, ou melhor, a origem das variações está diretamente 
relacionado ao fenômeno da mutação e da recombinação gênica.

 Resposta: B

02. Hodiernamente, sabe-se que algumas características (adaptações) podem contribuir para a sobrevivência, visto que foram selecionadas. 
Além disso, algumas adaptações podem contribuir para auxiliar na reprodução, como exemplo, espícula copulatórias existentes nos 
nematodas.

 Resposta: E

03. Há distinção entre as ideias de Lamarck e Darwin, o primeiro lançou a lei do uso e desuso e a teoria da transmissão dos caracteres 
adquiridos; enquanto o segundo, a teoria da seleção natural. Então, os exemplos abaixo clarifi cam as ideias desses cientistas. 
Veja: O bico longo dos beija-fl ores variava entre os indivíduos ancestrais, e os nascidos com bicos mais longos tiveram mais facilidade de 
obter alimento e maior chance de sobreviver e deixar descendentes com bicos cada vez mais longos através das gerações. Observa-se 
aqui que prevalece a ideia da seleção natural das características mais favoráveis, o que foi idealizado por Darwin, ou melhor, hipótese 
darwiniana.

 O bico longo dos beija-fl ores surgiu pela necessidade que eles tinham de alcançar as glândulas produtoras de néctar no interior de 
fl ores tubulares e esta característica foi transmitida aos descendentes. Agora, aqui, a característica foi adquirida graças a necessidade 
e transmitida aos descendentes, ou melhor, ideia defendida pelo lamarckismo.

 Resposta: A

04. Em termos de evidências, os fósseis contribuem fortemente na formação de um conhecimento sobre a evolução e corresponde a um 
registro do passado.  A lista a seguir cita alguns exemplos de processos de fossilização:[11]

• Criopreservação (Preservação de tecidos à baixa temperatura). Exemplo: Mamutes preservados em gelo
• Dessecação (Perda de água por calor). Exemplo: Dinossauros que sofreram mumifi cação;
• Inclusão em âmbar. Exemplo: Insetos fi xados em resina;
• Conservação de partes sólidas. Exemplo: Porção mineral de ossos e conchas;
• Permineralização (Processo de fossilização onde há acúmulo de minerais dentro das células). Exemplo: Lenhos e Ossos 

permineralizados;
• Incrustação (Precipitação e fi xação de substâncias em suspensão em material depositado). Exemplo: Ossos e conchas em cavernas;
• Recristalização (ocorre o rearranjo da estrutura cristalina de um mineral, dando-lhe mais estabilidade, como exemplo, a transformação 

de aragonite em calcite). Exemplo: Conchas;
• Incarbonização ou (destilação) (aqui há perda de substâncias voláteis, por exemplo, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, restando 

uma película de carbono). Exemplo: Restos vegetais.
• Substituição por: silicifi cação, Piritização; Limonitização ou Carbonatização;
• Moldagem (vestígios).

 Além dos fósseis, os estudos comparados de anatomia, embriologia e bioquímica, também, são evidências evolutivas. Sabe- se, porém, 
que atualmente a bioquímica comparada é a mais importante, pois, faz-se a análise comparativa de moléculas como: DNA; RNAr e 
proteínas como vai ser estudado na aula seguinte.

 Resposta: A

05. Lamarck defendia a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, a qual  foi refutada. Além disso, desconhecia a relação entre a 
genética e a evolução dos seres vivos, pois isso só veio aparecer no século XX. Na verdade, Lamarck foi um cientista que contribuiu 
com o desenvolvimento do conceito de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente,  o que impulsionou as ideias que vão surgir 
posteriormente, como exemplo, a teoria da seleção natural de Charles Darwin.

 Resposta: B
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