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01. A priori, vale destacar que a questão está tratando sobre Lamarck. Então, segundo uma explicação do que ocorrera segundo uma visão 
lamarckista é que a falta de uso de uma estrutura pelo indivíduo provocaria o seu desaparecimento pelo desuso. A partir dessa ideia, 
o não uso dos olhos levaria a sua ausência e essa característica seria passada para os descendentes segundo a herança dos caracteres 
adquiridos de Lamarck.

 Resposta: B

02. Com o conhecimento sobre as teorias evolutivas, sabe-se, por exemplo, que Lamarck e Darwin não entraram em contato com a 
genética. E analisando cada item, conclui-se que está correto o (C), pois o mesmo afi rma: “Para Lamarck, o uso repetido do órgão 
causaria um desenvolvimento e seu desuso, naturalmente, uma atrofi a, o que explicava o desaparecimento dos órgãos que não mais 
tinham utilidade para a nova espécie”, o que reforça a lei do uso e desuso.

 Resposta: C

03. Ao se comparar os exemplos mencionados na questão, percebe-se a presença  de um grau de parentesco, visto que as estruturas 
entre as espécies possuem a mesma origem embrionária e encerram a mesma anatomia interna. Além disso, possuem funcionalidades 
estruturais distintas para: o braço do homem; a asa da ave e a nadadeira de uma baleia, o que é evidente que as referidas estruturas 
anatômicas são órgãos homólogos.

 Resposta: A

04. Nos exemplos dados nessa questão, percebe-se que as estruturas exercem a mesma função, ou seja, permitem o voo da ave e do 
inseto, porém, a origem embrionária é distinta, pois a asa da ave é composta de pele; pena; músculo e osso, enquanto a asa do inseto 
possui composição de quitina, mostrando que se trata de órgãos análogos.

 Resposta: B

05. O arquipélago de Galápagos a 960 km do litoral do Equador, contribuiu para obra de Darwin, a qual culminando na teoria da seleção 
natural capaz de afi rmar que as características se tornam favoráveis, à medida que, hereditariamente, são selecionadas e transmitidas 
para as gerações seguintes.

 Resposta: D

06. Observa-se na questão que estamos diante de estruturas análogas, visto que diferentes organismos possuem estruturas com morfologias 
semelhantes, porém, a origem embrionária é distinta. Havendo, então, uma convergência adaptativa.

Resposta: A

07. Segundo a concepção da teoria da seleção natural de Charles Darwin: um organismo mais adaptado é aquele que deixa o maior 
número de descendentes, o que muitos cientistas denominam de aptidão darwiniana.

 Resposta: A

08. 
A) Segundo uma concepção lamarckista, o antibiótico teria induzido o aparecimento de bactérias resistentes e tal resistência bacteriana 

aos antibióticos seria transmitida aos descendentes.
B) Agora, segundo o darwinismo, haveria uma variedade de bactérias e a adição de antibiótico selecionou apenas aquelas que teriam 

mais resistência e assim, deixado mais descendentes com essa característica. Consequentemente, o número de bactérias resistentes 
foi aumentando junto com a eliminação das bactérias menos resistentes. 

09. 
A) Trata-se de uma seleção natural, pois as mariposas camufl adas  são menos predadas.
B) Segundo o lamarckismo, a mudança permitiria que as mariposas claras fossem alterando seu fenótipo para escuro. Consequentemente, 

descendentes já nasceriam com a coloração escura, pois haveria uma transmissão dos caracteres adquiridos.

10. O exemplo mostrado no gráfi co é um caso típico de seleção natural, onde o antibiótico serviu como agente selecionador de bactérias 
resistentes, o que promoveu a volta do crescimento populacional de bactérias.
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