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01. Na seleção direcional há o favorecimento de um fenótipo extremo, antes desfavorável, passa a ser favorecido.

Seleção Direcional

Fenótipos
Aumenta a frequência de

um dos fenótipos extremos.

Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_
lPCZoMvMAhULkJAKHSy1B5kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fseliganabiologia.com%2F2016%2F02%2F24%2Fselecao-natural

%2F&psig=AFQjCNGEf7zgMP5sbDyGI6TnN0OsEPCO1g&ust=1462823434356731>

 Resposta: C

02. O melanismo industrial é uma evidência da atuação da seleção natural, visto que os troncos escuros de fuligem favorecem as mariposas 
escuras, protegendo-as contra predadores.

 Resposta: E

03. Percebe-se na questão que os peixes com características extremas foram valorizados com a colocação de um predador que fez reduzir 
a população de peixes de tamanho médio. Conclui-se, então, que o tipo de seleção mencionado é a disruptiva.

 Resposta: B

04. A resistência bacteriana aos antibióticos é um caso de seleção direcional. Para a tuberculose, atualmente, faz-se o tratamento com 
diferentes antibióticos a fi m de tornar o tratamento mais efi ciente, pois, existem bactérias resistentes a um dos antibióticos, porém, 
difi cilmente aos variados medicamentos antibióticos. O ponto contra a esse método de uso de antibióticos é o fato de o tratamento 
poder proporcionar a seleção de linhagens bacterianas altamente resistentes a antibióticos.

 Resposta: E

05. O pássaro provoca uma seleção disruptiva, na qual as características extremas serão valorizadas, visto que o mesmo se alimenta de 
sementes médias, permitindo a sobrevivência das sementes grandes e pequenas. Com isso, o gráfi co que interpreta tal situação é o 
da opção (A).

 Resposta: A

06. A seleção sexual é um tipo especial de seleção onde certas características sexuais espalham-se na população devido a maior facilidade para 
conseguir parceiros para a reprodução. Além disso, afi rma-se corretamente que várias espécies possuem cores e desenhos semelhantes 
ao ambiente onde vivem, sendo dessa forma menos notadas por seus predadores. Essa adaptação de “imitar” o ambiente é conhecida 
como camufl agem. Outro exemplo de seleção sexual é o canto e a plumagem colorida, no caso de muitos pássaros, a agressividade 
e a força física, em certos mamíferos, são “exibições” com o intuito de conquistar as fêmeas, a fi m de garantir a perpetuação dos 
genes.

 Resposta: E

07. A teoria da seleção natural darwiniana não trabalhava com genótipo, pois Darwin desconhecia a genética. Desse modo, a sua proposta 
sobre seleção natural tem como base a ação direta sobre o fenótipo das populações, permitindo um aumento da frequência das 
características mais adaptada às condições ambientais e consequente transferência para a descendência.

 Resposta: E
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08. Quando se discute as ideias da evolução nos dias atuais, não há dúvida da interação dos princípios da seleção natural com as ideias 
da mutação e da recombinação gênica. Vale acrescentar que tal interação é denominada de teoria sintética da evolução.

 Resposta: C

09. Ao se tratar os conceitos de evolução atuais, pode-se prever uma sequência de eventos que começam com a mutação favorecendo, 
consequentemente, a variabilidade de genótipos, o que culminará, na maioria das vezes, em diversidade de fenótipos. E por fi m, 
haverá a seleção natural desses fenótipos, restando aquele mais adequado às condições ambientais.

 Resposta: B

10. A priori, sabe-se que a questão trata sobre os tipos de seleção natural e as suas respectivas características.
Assim sendo, tem-se:

 Seleção Estabilizadora: ocorre em ambientes com pouca variação, favorecem indivíduos com fenótipos intermediários e selecionam 
negativamente indivíduos com fenótipos extremos.

 Seleção Disruptiva: caracteriza-se pela diversifi cação da população mediante a seleção de indivíduos com fenótipos extremos.
 Seleção Direcional: ocorre quando um fenótipo antes desfavorável passa a ser favorecido, devido à ocorrência de mudanças ambientais.
 Seleção Sexual: é observada quando algumas características dos machos relacionam à conquista das fêmeas, o que amplia o potencial 

de gerar descendentes.

 Resposta: C
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