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BIOLOGIA 1

Teorias evolutivas

Capítulo 16

Desa� o – Pág. 19

01 D
 Lamarck interpretava a evolução como um processo de 

aumento de complexidade e de perfeição não determi-
nada ao acaso, mas pelo uso ou desuso de certas partes 
do corpo visando à adaptação ao ambiente.

ATIVIDADES PARA SALA

01 A

 Para Lamarck, os seres vivos sofriam modi� cações para se 
adaptar ao ambiente e as transmitiam aos  descendentes. 
Para Darwin, o mecanismo de evolução depende da sele-
ção que o ambiente realiza sobre a variabilidade exis-
tente nas populações. 

02  a) Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, conhecido 
como Chevalier de Lamarck.

b) Lamarck acreditava que o ambiente causava mudanças 
nas necessidades dos organismos, que, por sua vez, 
modi� cavam seu comportamento. O comportamento 
alterado leva a um uso maior ou menor de uma dada 
estrutura ou órgão; o uso repetido causaria aumento 
no tamanho do órgão, e o desuso causaria atro� a ou 
desaparecimento da estrutura. Lamarck chamou essa 
regra de “Primeira Lei”, no seu livro Filoso� a Zoológica. 

03  Não. A característica do maior comprimento do pescoço 
foi processada em células somáticas do organismo; logo, 
não será transmitida aos descendentes dessas mulheres. 
A� nal, apenas características hereditárias (presentes na 
linhagem de células germinativas) são repassadas para a 
 descendência.

04 D

 O signi� cado do termo evolução, em Biologia, não implica 
necessariamente em melhora, avanço ou progresso. O que 
ocorre, na verdade, é a adaptação do grupo  biológico, 
por meio da seleção natural, às condições do ambiente, 
em um determinado período. Uma característica que seja 
adaptativa em um determinado meio poderá não sê-lo em 
outro contexto. Além disso, a evolução biológica não tem 
uma � nalidade, um propósito, e os organismos atuais não 
são melhores ou mais adaptados que os seus ancestrais.

05 E

I. (F) Os indícios apontam que o homem e o macaco 
possuem um ancestral comum.

II. (V) Durante o desenvolvimento da teoria evolutiva, 
Darwin não pôde explicar de que forma surge 
a diversidade nas populações, pois não havia o 
conhecimento, por exemplo, sobre as mutações.

III. (V) Todos os seres vivos possuem um ancestral comum, 
um ser unicelular que surgiu há, aproximadamente, 
3,5 bilhões de anos.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01 B

 Segundo Lamarck, os organismos vivos, como as toupeiras 
atuais, não desenvolvem certos órgãos, que se atro� aram 
devido ao desuso, uma vez que deve haver um impulso 
interno ao organismo que o levaria a atingir uma relação 
perfeita com o ambiente; e essa característica adquirida 
seria transmitida aos descendentes. 

02  Esse fato é explicado pela Teoria da Seleção Natural. As 
plantas com � ores amarelas foram selecionadas em rela-
ção às de outras cores, uma vez que atraíam de maneira 
mais e� ciente o agente polinizador, produzindo, como 
consequência, maior número de descendentes.

03 D

 A seleção natural é um fator de evolução lento e caracte-
rizado pela diminuição da variabilidade genética, uma vez 
que tende a eliminar os indivíduos portadores de genes 
não adaptativos, que condicionam variações desfavoráveis 
em um certo ambiente. 

04 D

 A seleção natural diminui a variabilidade genética, por-
quanto elimina indivíduos com genes não adaptativos. As 
mutações e a recombinação gênica aumentam a variabili-
dade genética dos seres vivos, enquanto a seleção natural 
“modela” o processo evolutivo, direcionando-o por meio 
da “escolha” das variações favoráveis ou adaptativas em 
determinado ambiente. 

05  Região A. A forma e o tamanho dos bicos das aves estão 
relacionados ao tipo de alimentação. Aves com bicos 
semelhantes tendem a competir por alimento. Portanto, a 
migração de várias espécies reduz a competição na época 
da reprodução, quando a demanda por alimento é maior, 
aumentando a chance de sobrevivência dos � lhotes.
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06  O escurecimento das árvores pela fuligem favoreceu as 
mariposas escuras que, camu� adas, puderam sobreviver à 
ação dos predadores. Com maiores chances de sobrevi-
vência e de reprodução, as mariposas melânicas aumenta-
ram em número nesse período. 

07  As a� rmativas dão explicações baseadas nas Leis do Uso 
e do Desuso e da Transmissão dos Caracteres Adquiridos, 
de Lamarck. Entretanto, atualmente, sabe-se que o uso ou 
desuso de uma característica não gera alterações como as 
citadas nos exemplos. A mudança dessas características 
provém de alterações genéticas, as quais são transmitidas 
aos descendentes. No caso dos animais, tais alterações só 
serão transmitidas se estiverem presentes nas células que 
originam os gametas (linhagem germinativa). 

08 D

 Segundo a Teoria da Seleção Natural, o meio ambiente 
atua como um agente que seleciona as formas com carac-
terísticas mais vantajosas. Segundo Darwin, os indivíduos 
de uma mesma população apresentam variações em todos 
os seus caracteres, e os organismos com variações favorá-
veis às condições do ambiente onde vivem têm maiores 
possibilidades de sobrevivência. Portanto, de acordo com 
o Neodarwinismo, a diversidade genotípica, devido princi-
palmente às mutações, é uma condição fundamental para 
que a seleção natural se processe. 

09 E

I. (V) 
II. (V)
III. (F) As condições do ambiente são responsáveis por sele-

cionar características adaptativas nas  populações.
IV. (F) Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam 

pequenas diferenças entre si, e essa variabilidade é 
base sobre a qual a seleção natural atua. 

10 D

 No processo de irradiação adaptativa, indivíduos da mesma 
espécie são selecionados de forma diferenciada de acordo 
com o ambiente ocupado.


