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Neodarwinismo

Capítulo 17

ATIVIDADES PARA SALA

01 E

I. (V)
II. (F) O fumo, o álcool e a radiação ultravioleta aumen-

tam consideravelmente as chances de um indi-
víduo desenvolver câncer, pois elas aumentam a 
incidência de mutações. 

III. (V)

02 B

 Como pode-se observar na própria � gura, o fenótipo resis-
tente surgiu antes da aplicação do antibiótico ampicilina, 
mostrando ter sido um evento resultante de mutações 
espontâneo-aleatórias que apenas foi selecionado pelo 
antibiótico.

03 A

 Indivíduos doentes que, sem o uso dos remédios citados, 
poderiam morrer antes de atingir a idade reprodutiva, na 
atualidade sobrevivem, conseguindo transmitir seus genes 
aos descendentes. Isso diminui o efeito da seleção natural 
sobre as populações humanas.

04 D

 A � gura mostra o processo de permutação (o qual ocorre em 
células germinativas) entre dois cromossomos homólogos, 
durante a meiose. Esse processo é um dos responsáveis por 
gerar a variabilidade genética.

05 A

 As mutações podem ter efeitos bené� cos, malé� cos ou 
não gerar efeito. Isso dependerá das condições ecoló-
gicas às quais o organismo que contém a mutação está 
 submetido.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  a) O câncer, quando causado por alteração genética em 
células somáticas, não pode ser transmitido para os des-
cendentes. As doenças hereditárias são transmitidas por 

meio dos gametas oriundos das células germinativas.
b) A camada de ozônio, presente na estratosfera, tem a 

capacidade de bloquear parte da radiação ultravioleta. 
Essa radiação é mutagênica. A redução da camada de 
ozônio aumenta a incidência da radiação UV e, conse-
quentemente, a taxa de casos de câncer de pele.

02  a) As bactérias capazes de sobreviver na cultura B surgi-
ram por meio de mutação espontânea aleatória.

b) A diferença entre as curvas A e B no intervalo X deve-se 
ao fato de que, no início, as bactérias que não meta-
bolizam a lactose morrem, promovendo a redução da 
população. As bactérias mutantes que metabolizam a 
lactose, no início em menor número, conseguem sobre-
viver no meio B, e sua população aumenta, fato que 
pode ser observado após o intervalo X.

03 D

I. (V)
II. (F) Os cânceres geralmente são causados por altera-

ções gênicas nas células somáticas. Essas altera-
ções (mutações) podem ser provocadas por diver-
sos fatores, como a exposição excessiva à radiação 
ionizante.

III. (F) Em muitos exames que utilizam raios-X, é impor-
tante que o paciente receba uma proteção contra 
essa radiação, para evitar danos às células. 

04 A

 A � gura mostra um tipo de mutação (inversão), processo 
em que há a quebra em dois pontos do cromossomo, e 
o segmento entre as quebras realiza um giro de 180º, sol-
dando-se invertido no cromossomo. A sequência de genes 
apresenta-se, assim, invertida em relação à anterior.

05 V, F, V, F, V

(V)
(F) Uma bactéria só é resistente a um determinado anti-

biótico caso ela possua alguma mutação favorável que 
con� ra resistência.

(V)
(F) Os antibióticos não provocam mutações. Eles selecio-

nam as mutações favoráveis em bactérias resistentes já 
existentes em uma população. No entanto, vale ressaltar 
que o antibiótico só possui esse efeito seletor caso não 
seja administrado corretamente ou o paciente não tome 
as doses completas, como indicado pelos médicos.

(V) 

06 E

 As mutações ocorrem no material genético dos seres 
vivos de modo aleatório e podem ou não ser induzidas 
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por agentes mutagênicos. A partir da variabilidade gené-
tica, originada por mutações e também por recombinação 
genética, os organismos manifestam características distin-
tas, sendo selecionadas aquelas que lhes proporcionam 
vantagens quanto à sobrevivência e à produção de des-
cendentes. Não necessariamente tais características serão 
determinadas por genes dominantes.

07 A

 O Neodarwinismo ou Teoria Sintética refere-se à explicação 
da evolução baseada na junção entre os princípios genéti-
cos e a seleção natural. Assim, ao analisar que a mutação 
resulta no surgimento de características que podem ser 
vantajosas para um organismo, tem-se a fundamentação 
moderna sobre a evolução. Tal argumentação informa que 
a seleção natural atua sobre a diversidade de característi-
cas de um organismo; assim ele sobrevive e produz maior 
número de descendentes.

08 E

 A variabilidade genética é essencial para que a evolução 
ocorra. Essa característica não é proporcionada por pro-
cessos como reprodução assexuada e autofecundação, ao 
contrário do surgimento de mutações. Além disso, intera-
ções ecológicas como predatismo e competição permitem 
que ocorra a seleção natural, um dos agentes da evolução.

09 A

 A seleção natural atua de maneira positiva sobre os indi-
víduos mais bem adaptados e de forma negativa sobre os 
indivíduos com di� culdades adaptativas. 

10 A

 A capacidade reprodutiva de um organismo está associada 
à sua capacidade adaptativa, ou seja, quanto mais bem 
adaptado esse organismo se encontrar, maior número de 
descendentes ele irá deixar. 


