
1. Leia atentamente os textos seguintes:

Texto A
“Que se faça luz no firmamento... 
Que as águas se encham de criaturas vivas.”

Texto B
“Por direito
Seguiu-se então que a terra ganhou nome de
Mãe,
Uma vez que da terra tudo nasceu.
E mesmo agora vemos toda uma raça
De criaturas vivas brotarem da terra
Geradas pelas chuvas e pelo calor fecundante
Que o Sol irradia.”

Texto C
“Os naturalistas que estabelecem irreflectidamente as famílias nos animais e nos 
vegetais não parecem ter sentido toda a extensão destas consequências, porque, se está 
provado que se pode estabelecer estas famílias com razão (...), se verdade que um burro 
não senão um cavalo degenerado, não haverá limite ao poder da Natureza e não 
procederemos mal se supusermos que, de um único ser, ela soube tirar com o tempo 
todos os outros seres organizados.’

1.1 Denomine as teorias expressas nos textos A, B e C.

1.2 Indique um defensor de cada uma das teorias.

1.3 Seleccione, das teorias acima mencionadas, as que considera fixistas.

1.4 Retire do texto C uma frase que fundamente a designação que atribuiu na questão 
1.1.

2. Complete as frases que se seguem, preenchendo os espaços com os termos 
adequados.

2.1 Cuvier explicou as variações verificadas nos fósseis ao longo dos estratos 
geológicos pelo __A__.

2.2 Lamarck explicou a evolução das espécies através de duas leis: a lei do  
____A_____ e a lei da ___B___.

2.3 Os recursos alimentares disponíveis para uma espécie são sempre inferiores aos 
necessários. Esta ideia utilizada por Darwin para as populações naturais foi 
inicialmente apresentada por ____A___ relativamente à espécie humana.

2.4 Mudanças devidas ao acaso no fundo genético de uma população constituem a 
chamada ___A___.

2.5 A ___A___ pode ocorrer devido ao movimento entre duas populações de 
indivíduos, de pólen ou mesmo de sementes.
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2.6 Espécie é um conjunto de populações que partilham o mesmo ___A____, havendo 
isolamento ___B___ em relação a outras espécies.

2.7 A formação simultânea de várias espécies em diversos meios, a partir de uma 
espécie ancestral, é designada por ____A___.

3. “O tatu escova tocas devido ao pequeno tamanho e à estrutura robusta dos suas 
patas dianteiras.”

3.1 Comente a afirmação à luz das teorias de(a):
a) Lamarck;
b) Darwin;
c) Neodarwinismo.

3.2 Lamarck não conseguiu impôr a sua teoria.
3.2.1 Mencione duas limitações da sua teoria.

4. Faça corresponder uma letra da chave a cada um dos números das seguintes 
afirmações:

Afirmações Chave
1. Estruturas com funções diferentes mas com o mesmo plano 

anatómico.
2. Semelhanças entre organismos que têm origens muito diferentes.
3. Pressões selectivas semelhantes favorecem os indivíduos que 

apresentam características vantajosas independentemente da sua 
origem.

4. Órgãos que foram úteis a um ancestral num determinado local e num 
determinado tempo mas que deixaram de o ser.

5. Os membros anteriores do golfinho e do Homem.
6. Membrana alar do morcego e a asa de uma libelinha
7. Origem diferente, estrutura diferente mas função idêntica.
8. Em diferentes meios são seleccionadas estruturas que, apesar de 

terem a mesma origem e o mesmo plano, desempenham funções 
diferentes mas vantajosas em cada um dos meios.

A – Estruturas vestigiais
B — Evolução divergente
C — Evolução convergente
D — Estruturas análogas
E — Estruturas homólogas

5. Analise atentamente as figuras que se seguem:

5.1 Indique o número de espécies observadas na figura.
a) 1A
b) 1B

5.2 Justifique a resposta dada na questão anterior relativamente à figura 1A.
5.3 Explique a esterilidade do indivíduo Y.
5.4 Identifique o conceito de espécie evidenciado na figura.
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6. O esquema da figura que se segue representa a evolução dos Répteis e dos 
Mamíferos. Analise-o.

6.1 Identifique o mecanismo de especiação/ evolução representado.

6.2 Justifique a resposta dada na questão anterior.

6.3 Mencione os outros dois tipos mecanismos de especiação que conheces.

7. Identifique, nas frases seguintes, os argumentos a favor do evolucionismo.

A. O pinto de galinha-d’água apresenta espigões nas asas representativos de dedos 
que existiram nos seus ancestrais.

B. O Ichtyostega é uma forma sintética que reúne características dos Peixes e dos 
Anfíbios.

C. A célula é a unidade básica da vida.
D. Nos primeiros estádios do desenvolvimento humano observam-se fossas 

branquiais que mais tarde originam a trompa de Eustáquio.
E. As proteínas do chimpanzé aglutinam 75% com os anticorpos humanos.

8. Na Birmânia, na tribo palaung são colocados 
cinco anéis de metal no pescoço das meninas 
quando elas atingem a idade de 5 anos. Com o 
passar dos anos, novos anéis são acrescentados. 
Ao chegarem à idade adulta essas mulheres 
apresentam um pescoço que possui o dobro do 
comprimento normal.

8.1 Indique se essa tradição acabará por levar ao 
nascimento de indivíduos de pescoço mais 
longo nas próximas gerações.

8.2 Justifique a resposta dada na questão anterior.
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1.1 A – Criacionismo, B – Geração espontânea, C - Evolucionismo
1.2 A – Lineu, B – Aristóteles, C - Darwin
1.3 A e B.
1.4 “… se um burro não é senão um cavalo degenerado…”
2.1 A - Catastrofismo.
2.2 A - Uso e Desuso; B – Transmissão dos caracteres adquiridos.
2.3 A - Malthus 
2.4 A – Deriva genética
2.5 A - Migração
2.6 A - Fundo genético, B - Reprodutor
2.7 A – Radiação adaptativa

3.1 a)

O tatu, por necessidade de adaptação ao meio, foi utilizando as patas dianteiras para escavar as 
tocas, adquirindo as características: robustez e pequeno tamanho das patas dianteiras - lei do uso 
ou desuso. As características adquiridas, devido ao uso e desuso dos órgãos, são transmitidas aos 
descendentes - lei da transmissão dos caracteres adquiridos.

3.1 b)

Na população de tatus existiam animais de patas dianteiras e de pequeno tamanho e animais de 
patas dianteiras esbeltas e de grande tamanho — variabilidade intra-específica. Os primeiros 
possuíam as características favoráveis ao meio em que viviam e sobreviveram – selecção natural. 
Os tatus sobreviventes reproduziram-se e transmitiram aos seus descendentes as características 
favoráveis que possuíam.

3.1 c)

A ocorrência de mutações e de recombinação génica durante a fecundação, meiose e crossing-
over permitiram a existência de variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie. A selecção 
natural favoreceu os indivíduos de fenótipo mais apto – patas dianteiras robustas e de pequeno 
tamanho. Os mais aptos reproduziram-se e transmitiram os seus genes á descendência, 
aumentando a sua frequência génica.

3.2.1

Não foi submetida a verificação experimental.
As modificações provenientes do uso e desuso dos órgãos são adaptações somáticas e 
individuais, não transmissíveis à descendência e nem sempre o uso/desuso modifica o órgão no 
sentido do seu desenvolvimento/ atrofia.

4 1E, 2C, 3C, 4A, 5E, 6D, 7D. 8B.
5.1 a) 1A – Uma espécie.
5.1 b) 1B — Duas espécies (égua e burro).
5.2 Existe uma espécie única, porque de todos os cruzamentos originam-se descendentes férteis.

5.3
O indivíduo Y não apresenta cromossomas homólogos, não se efectuando a meiose e, 
consequentemente, não há formação de gâmetas.

5.4 Conceito biológico de espécie.

6.1 Radiação adaptativa.

6.2
Os Mamíferos e os Répteis ancestrais separaram-se em diversos grupos que ocuparam, 
simultaneamente, um grande número de diferentes nichos ecológicos que estavam livres, 
originando-se grupos novos de seres vivos.

6.3 Especiação ecológica, temporal, gamético, mecânico, comportamental

7
A – Anatomia comparada – estrutura vestigial; B – Paleontológico;
C – Citológico; D – Embriológico; E — Bioquímico.

8.1 Não.

8.2
Tal não se verifica porque essa alteração não modifica o material genético dos indivíduos, não 
podendo desta forma ser transmitido para os seus descendentes.
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