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BIOLOGIA 1

História da vida na Terra e evidências da evolução

Capítulo 15

ATIVIDADES PARA SALA

01 D
 Quando estruturas são semelhantes apenas por exercerem 

a mesma função, são denominadas estruturas análogas, 
resultantes de convergência evolutiva. Sendo assim, elas 
não derivam de modi� cação de estruturas semelhantes 
existentes no ancestral comum. Com isso, é possível a� rmar 
que tais estruturas não podem ser utilizadas para constru-
ção de relações de � logenia entre os seres vivos. Quando, 
na descrição da questão, a� rma-se que os indivíduos Na'Vi 
não possuem nenhuma relação de parentesco próximo com 
as espécies da Terra, descarta-se a chance de homologias.

02   E
I. (V) Características homólogas são aquelas derivadas 

de um ancestral comum, as quais podem, ou não, 
apresentar funções semelhantes.

II. (V) Tanto as aves quanto os morcegos – que são mamí-
feros – são tetrápodes e derivam de um ancestral 
comum com 4 membros. No entanto, nesses ani-
mais, os membros superiores estão modi� cados 
em asas.

III. (V) A evolução convergente é resultado de pressões 
seletivas do meio similares, as quais levam à sele-
ção de adaptações semelhantes, porém, que não 
descendem de um ancestral comum. Esse tipo de 
evolução produz características análogas. 

03 B
 A única variável relevante apresentada no texto é o espaço 

entre uma pegada e outra, pois essa medida é proporcio-
nal ao tamanho total do animal.

04 C
 A maior disponibilidade de oxigênio atmosférico no 

Período Carbonífero, como indicado no grá� co, pode ter 
sido um fator seletivo favorável para a sobrevivência de 
animais de grande porte.

 As letras A e D estão incorretas, porque fazem a� rmações 
sobre as concentrações de nitrogênio e gás carbônico, e o 
grá� co mostra apenas a variação da concentração de oxigênio.

 Ao contrário do que se a� rma na letra B, a concentração 
de oxigênio no período Permiano foi reduzida.

 A letra E está errada, pois o texto é explícito: “grande parte 
da vida na Terra foi extinta [...] no Período Permiano”, não 
havendo aumento da biodiversidade.

05 B

 Os órgãos vestigiais, como o apêndice vermiforme em 
seres humanos, são uma evidência da evolução biológica, 
pois eles indicam ancestralidade comum.

 A pata de um cavalo e a asa de um morcego derivam de 
um mesmo ancestral mamífero tetrápode. Portanto, elas 
são estruturas homólogas com funções distintas. 

 Já as asas das aves e dos besouros não descendem de um 
mesmo ancestral, sendo, portanto, estruturas análogas.

 Os fósseis são evidências da evolução, mas não mostram 
que os organismos atuais são “mais adaptados”. Eles 
mostram apenas um retrato da diversidade biológica de 
um determinando período da história da vida na Terra.

 Finalmente, a embriogênese é uma evidência da evolução, 
pois animais distintos compartilham diversas característi-
cas na fase embrionária. O nome que se dá ao processo de 
mudança desde uma célula-ovo até um organismo adulto 
é ontogênese, não evolução. 

ATIVIDADES PROPOSTAS

01 D

 O Pré-cambriano foi o intervalo de tempo da história geo-
lógica da Terra onde surgiram os primeiros seres vivos, os 
quais eram procariotos, unicelulares e autotró� cos quimios-
sintetizantes. No entanto, também foi nesse intervalo que 
os primeiros seres multicelulares se desenvolveram e que a 
fotossíntese surgiu. 

 Na era seguinte, a Paleozoica, houve grande diversi� cação 
dos seres vivos, em termos de morfologia, hábitos etc. Foi 
nessa era que os primeiros vertebrados evoluíram e que os 
vegetais invadiram o ambiente terrestre, se diversi� cando 
e originando plantas com sementes. 

 A seguir, no Mesozoico, foi o momento de ascensão e 
declínio dos dinossauros, que dominaram a Terra durante 
essa era. Simultaneamente, surgiram os primeiros mamífe-
ros, que eram pequenos e noturnos, similares aos roedo-
res atuais. Outro evento foi o surgimento das plantas com 
� ores, as angiospermas. 

 Após a extinção dos dinossauros, iniciou-se uma nova era, 
a Cenozoica, em que os mamíferos e as angiospermas se 
diversi� caram. Toda a história evolutiva dos seres humanos 
está contida nessa era. 

02 E

 A formação de novas espécies a partir de uma espécie 
ancestral, conforme descrito no enunciado da questão, é 
conhecida por irradiação adaptativa.
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03 A

 Os órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma ori-
gem evolutiva; entretanto, as funções por eles desempe-
nhadas podem ser semelhantes ou não. O braço humano, 
as nadadeiras anteriores das baleias, as patas anteriores 
de um cavalo, as asas de uma ave são exemplos de órgãos 
homólogos, pois derivam de um mesmo ancestral tetrá-
pode (com 2 pares de membros).

04 E

 O estudo dos embriões de espécies de classes diferentes fre-
quentemente revela uma grande semelhança no desenvol-
vimento embrionário, principalmente nas primeiras etapas, 
o que sugere a existência de parentesco evolutivo entre as 
espécies consideradas e a existência de ancestrais comuns. 

05 E

 Em certas espécies de animais, existem órgãos que se reve-
lam desenvolvidos e funcionalmente ativos. Entretanto, em 
outras espécies, eles aparecem atro� ados, e são denomi-
nados órgãos vestigiais, os quais indicam a existência de 
parentesco evolutivo entre espécies diferentes. Isso sugere 
ancestralidade comum e, por isso, constituem uma evidên-
cia evolutiva.

06 A
 O corpo fusiforme dos gol� nhos e dos peixes caracteriza 

essas estruturas como análogas, uma vez que elas são 
semelhantes em forma e função, porém não descendem de 
um ancestral comum. O processo em questão é a conver-
gência evolutiva, na qual pressões seletivas similares levam 
a formação de estruturas análogas. 

07 B
 A produção de uma enzima com base em um ácido 

nucleico somente poderia ocorrer a partir do aparecimento 
dele (entre 4,5 e 4,0 bilhões de anos). As primeiras células, 
por sua vez, devem ter aparecido por volta de 3,5 bilhões 
de anos atrás. Assim, o “avanço verdadeiramente criativo” 
a que se refere o texto deve ter ocorrido no período com-
preendido entre 4,5 e 3,5 bilhões de anos atrás.

08 C

I. (V) 
II. (V) 
III. (V) 
IV. (F) O formato do corpo de tubarões e de gol� nhos 

é uma característica análoga, produzida por con-
vergência evolutiva. A� nal, apesar de não terem 
ancestrais comuns, esses animais evoluíram no 
ambiente aquático sob pressões seletivas similares.

09 B
 A análise da sequência de nucleotídios presentes no DNA 

tem sido empregada como uma importante ferramenta 
para o estabelecimento do grau de parentesco entre as 

espécies. Assim, a semelhança observada entre o DNA do 
ser humano e do chimpanzé indica elevado grau de paren-
tesco entre essas espécies. Portanto, pode-se concluir que 
ambos têm um mesmo ancestral.

10 D
 Órgãos análogos são de� nidos como estruturas que exer-

cem as mesmas funções, embora apresentem origens evo-
lutivas e embrionárias, no caso dos animais, distintas. Já os 
órgãos vestigiais são caracterizados pela atro� a e ausência 
de função evidente.


