
Ficha de Trabalho de Biologia e Geologia (ano 2)

1. Estabeleça a correspondência de V (afirmação verdadeira) ou F (afirmação falsa) a cada uma das letras 
que identificam as afirmações seguintes:
a) A “filogenia é uma recapitulação abreviada e rápida da ontogenia” foi uma lei apresentada por 

Haeckel e ficou conhecida por lei da recapitulação.
b) A teoria fixista admite que as espécies surgiram tal como hoje se conhecem e se mantiveram 

imutáveis ao longo do tempo.
c) As estruturas que em determinados grupos taxonómicos são atrofiadas e com função pouco 

evidente, enquanto que noutros grupos são desenvolvidas e funcionais, designam-se por estruturas 
homólogas.

d) Como criador de pombos, Darwin apercebeu-se ainda da enorme importância da selecção artificial.
e) Como fundamentos do darwinismo, para além das ideias de Malthus, podem referir-se os dados 

biogeográficos e os dados bioquímicos.
f) De acordo com o lamarckismo, as espécies foram criadas por Deus num momento único.
g) Nos argumentos paleontológicos surgem fósseis vivos, que apresentam características que 

correspondem, na actualidade, a dois grupos diferentes de organismos.
h) O criacionismo admite que as espécies possam surgir a partir de matéria inerte, por acção de um 

princípio activo.
i) O séc. XIX é marcado por importantes mudanças. Na Geologia Charles Lyell apresenta a teoria do 

uniformitarismo, onde, entre outras ideias, defende o princípio das causas actuais.
j) Para levantar as dúvidas levantadas pelas discrepâncias entre as formas do passado e as formas 

actuais, Cuvier formulou a teoria da geração espontânea.

2. Justifique as opções que considerou falsas.

3. Nas questões que se seguem, transcreva a letra que corresponde à opção correcta.
3.1. A semelhança externa entre aves e morcegos pode ser explicada por… 

a) homologia
b) radiação adaptativa
c) divergência evolutiva
d) convergência evolutiva

3.2. Charles Darwin, ao estabelecer a teoria da evolução por selecção natural, foi fortemente 
influenciado pela leitura de um livro de…

a) Haldane
b) Lamarck
c) Malthus
d) Wallace

3.3. A selecção natural actual sobre o… 
a) fenótipo dos indivíduos dessa população
b) fundo genético dos indivíduos dessa população
c) genoma dos indivíduos dessa população
d) genótipo dos indivíduos dessa população

3.4. A barbatana de uma baleia e a barbatana de um peixe representam estruturas… 
a) análogas
b) homólogas
c) vestigiais
d) divergentes
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3.5. “A universalidade do código genético que coordena a síntese proteica aproxima a pétala de uma 
rosa e a pele de um sapo.” A citação pode ser usada para apoiar:

a) o catastrofismo
b) o evolucionismo
c) o fixismo
d) o uniformitarismo

3.6. A proximidade entre dois grupos taxonómicos pode ser avaliada através da análise do seu DNA. 
Os dados genéticos apoiam o evolucionismo, constituindo argumentos:

a) bioquímicos
b) citológicos
c) paleontológicos
d) serológicos

4. “As toupeiras, vivendo na escuridão, apresentam olhos muito pequenos”. Comente a afirmação à luz 
das teorias de(a):
a) Lamarck; b) Darwin;

5. A teoria de Darwin foi revolucionária no panorama científico da época.
10.1. Explique porque razão a teoria evolutiva de Darwin é considerada uma teoria incompleta.

6. A variabilidade genética é um factor importante em termos evolutivos.
11.1 Indique quais os factores responsáveis pela grande variabilidade de indivíduos numa população, 
segundo o neodarwinismo.

7. Lamarck não conseguiu impôr a sua teoria.
12.1Mencione duas limitações da sua teoria.

8. Faça corresponder a cada uma das seguintes afirmações o conceito subjacente:
a) Estruturas com funções diferentes mas com o mesmo plano anatómico.
b) Semelhanças entre organismos que têm origens muito diferentes.
c) Pressões selectivas semelhantes favorecem os indivíduos que apresentam características vantajosas independentemente 

da sua origem.
d) Órgãos que foram úteis a um ancestral num determinado local e num determinado tempo mas que deixaram de o ser.
e) Os membros anteriores do golfinho e do Homem.
f) Membrana alar do morcego e a asa de uma libelinha
g) Origem diferente, estrutura diferente mas função idêntica.
h) 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.

9. Evidências históricas dão conta de que o excêntrico gosto por pés, 
podolatria, vem do extremo oriente, especialmente da China, onde o pé 
feminino passou a ser objecto de desejo a partir da Idade Média. E quanto 
menor, melhor. Tudo teria começado com o nascimento, no século XI, da 
princesa (e depois imperatriz) Taki. Ela nasceu com uma deformidade 
congénita: pés muito pequenos. Nasceu assim a tradição de enfaixar os pés às 
meninas em tenra idade.
O pé ideal, padrão de beleza, não podia ter mais do que oito centímetros, 
denominado lótos dourado, e era uma atracção especial nos jogos sexuais.

9.1. Indique se essa tradição acabará por levar ao nascimento de indivíduos de 
pés mais pequenos nas próximas gerações.

9.2. Justifique a resposta dada na questão anterior.
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