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01. Na especiação ocorre um processo em que uma determinada espécie sofre, por exemplo, mutações, originando novas variedades 
genotípicas, as quais serão selecionadas e isso proporcionará a sobrevivência do mais apto. Em seguida, sabe-se que houve a formação 
de uma nova espécie a partir da reprodução. Caso haja um isolamento reprodutivo, a especiação se completou.

 Resposta: D

02. Nos isolamentos pré-zigóticos há o impedimento do cruzamento dos indivíduos e tal situação foi gerada pelo prévio, por exemplo, 
isolamento geográfi co ou pelo isolamento ecológico, o qual se dá quando duas espécies muito próximas ocupam diferentes habitats 
na mesma área.

 Resposta: E

03. 
A) As modifi cações observadas nas populações isoladas pela barreira geográfi ca são graças à seleção natural diferencial, atuando sobre 

as variações produzidas por mutações e recombinações gênicas.
B) O processo de especiação é evidenciado pelo isolamento reprodutivo, fenômeno que interrompe o fl uxo gênico entre as populações, 

visto que quando os indivíduos estão juntos não conseguem cruzar ou dão descendentes inférteis (híbridos).

04. 
A) Provavelmente as populações da espécie ancestral foram isoladas geografi camente. Em seguida ao isolamento, ambas acumularam 

diferenças genéticas, provenientes de mutações e recombinações gênicas, o que contribuiu para a seleção natural. Consequente,
as diferenças acumuladas fi zeram com que as populações, quando juntas, não conseguissem produzir descendentes férteis,
ou seja, sofreram isolamento reprodutivo, confi rmando, assim, que elas são espécies distintas.

B) A espécie E.
C) Competição interespecífi ca, pois as espécies D e E estão no mesmo continente, alimentando-se do mesmo tipo de algas, tendo o 

mesmo habitat e nicho ecológico, disputando, portanto, os mesmos recursos do meio ambiente.

05. Não. Em simpatria, sem isolamento reprodutivo, ocorreria, provavelmente, um fl uxo gênico que eliminaria as diferenças genéticas 
existentes entre essas subespécies.
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