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01. A questão trata sobre parentesco evolutivo, visto que a análise comparativa de espécies é um fato importante que evidencia a maior 
ou menor semelhança evolutiva entre as espécies.

Resposta: C 

02. Tomando como base a história evolutiva das espécies de animais, sabe-se que os primeiros anfíbios se desenvolveram no Período 
Devoniano há cerca de 370 milhões de anos. Agora, o desaparecimento dos dinossauros ocorrera, segundo uma hipótese, quando 
um meteoro colidiu com a Terra há cerca de 65 milhões de anos. Recentemente, pesquisadores noruegueses acabam de descobrir 
que a Terra sofreu uma queda brusca de temperatura há 137 milhões de anos. Eles defendem que essa mudança teria dizimado os 
dinossauros.

Resposta: E

03. Sabe-se que a produção de artesanato (vasos de cerâmica) tenha sido a partir do Homo sapiens, isto ocorrera graças ao desenvolvimento 
do encéfalo. Agora, por exemplo, a partir do Homo habilis houve a utilização de instrumentos de pedra e a partir do Homo erectus 
ocorrera o controle o fogo. 

Resposta: C

04. Os Australopithecus afarensis caminhavam na posição vertical. Assim sendo, foi possível maior facilidade de movimento, o que 
proporcionou uma maior possibilidade de migração. Além disso, o bipedismo permitiu uma maior economia de água, importante 
característica para as migrações pelo deserto. 

Resposta: C

05. Existem muitas hipóteses sobre a relação entre o Homo sapiens e seu contemporâneo  Homo neanderthalensis. Segundo a concepção do 
texto, conclui-se que os H. sapiens, que teriam migrado da África para a Europa, lá chegando entrecruzaram com os H. neanderthalensis, 
pois é possível encontrar material genético do Neandertal nos descendentes.

Resposta: B 

06. Ao se estudar a evolução humana, sabe-se que o chimpanzé e o homem têm um ancestral comum. Agora, houve caminhos evolutivos 
distintos, os primeiros hominídeos sofreram a hominização, passando, então, por processo seletivo lento de transformações físicas e 
intelectuais.

 Resposta: B

07. A questão traz um elevado grau de conhecimento da árvore fi logênica do Homo sapiens. Assim sendo, proponha-se que o 
Australopithecus afarensis é resultado da evolução do Ardipitheccus ramidis. Além disso, a partir do Australopithecus afarensis houve 
ramifi cação em vários grupos descendentes, dentre eles:

 (B) Australopithecus robustus
 (C) Homo erectus 
 (D) Homo neanderthalensis

 Resposta: A

08. A ilustração evidencia a manipulação de instrumentos de pedra lascada, a qual foi usada para confecção, por exemplo, de armas. Vale 
ressaltar que tal habilidade foi desenvolvida pelo Homo habilis.

Resposta: E  

09. Ao se fazer a devida interpretação do gráfi co, conclui-se que os Australopitecos têm crânios menores para o tamanho de seus corpos 
do que os macacos.

Resposta: B

10. Na evolução humana, nossos antepassados sofreram muitas difi culdades como: secas prolongadas; migrações longas e epidemias de 
doenças graves, tudo contribuiu naturalmente como fatores de seleção. Com isso, foi surgindo características que favoreciam maiores 
chances de sobrevivência no meio ambiente altamente inóspito. 

Resposta: B
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