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01. Com a ideia da seleção natural, Darwin colocou a possibilidade que as espécies atuais tenham surgido a partir da modifi cação de espécies 
ancestrais e com grau e parentesco entre si. De seu turno, reforça a ideia que as espécies extintas ancestrais deixaram descendentes. 
Vale acrescentar que suas ideias foram de encontro aos princípios religiosos do criacionismo e ao essencialismo (fi xismo) de Platão, 
cuja ideia central acreditava que as espécies tinham essência fi xa e eterna.

 Resposta: D

02. O esquema mostra a teoria sintética onde se encontra os motivos que levam à variabilidade genética, os quais são: mutações e 
recombinações gênicas.

 Resposta: C

03. A teoria moderna da evolução faz a relação entre a variabilidade genética, que favorece a seleção natural das adaptações dos mais 
aptos.

 Resposta: B

04. Caso o trabalho de Mendel fosse reconhecido por Darwin, haveria o aprimoramento de suas ideias evolucionistas, visto que, através 
do mendelismo, os mecanismos genéticos levam a uma estabilidade das espécies e, ao mesmo tempo, interpretar a variação herdada 
ao longo das gerações.

 Resposta: A

05. A questão remete sobre a evolução dos parasitas e assim aumentando sua infecciosidade e otimizando sua virulência. Ao se estudar os 
motivos que levam a essa capacidade evolutiva, pode-se encontrar o fato dos parasitas terem intervalos curtos no tempo entre gerações 
reprodutivas e um maior número de descendentes em cada geração. Ainda analisando os aspectos que levam à evolução na questão, 
vê-se: a recombinação gênica, possibilitada pela reprodução sexuada; a seleção sexual das aves e, assim, favorecendo a seleção de 
parasitas que causem menos danos aos seus hospedeiros e a seleção natural na relação entre parasita e hospedeiro permite que um 
hospedeiro tenha resistência natural à infecção por um parasita que ele nunca encontrou. Vale acrescentar que a seleção natural por 
parasitismo reduz a variabilidade genética das aves, pois é um fator que irá selecionar àqueles mais aptos ao parasita.

 Resposta: B
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