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GRUPO I

1. A figura 1 representa, esquematicamente, o ciclo de vida de uma planta.

Fig. 1

1.1. Identifique a planta representada. __________________________

1.2. Refira que tipo de ciclo esta planta apresenta. __________________________

1.3. Indique o significado dos números I e II e das letras A e B.

I. A.

II. B.

1.4. Indique que tipo de meiose este ciclo apresenta. Justifique.

1.5. Identifique as fases X e Y. X - _________________________ Y - ____________________

1.6. Faça a legenda dos números da figura 1.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
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1.7. Indique a que geração pertence a fase haplóide da planta. __________________________

1.8. Refira qual a geração dominante. __________________________

1.9. Suponha que a estrutura 2 possui 20 cromossomas. Indique o número de cromossomas que as estruturas 
números 1, 5, 6, 9 e 10 possuem.

1._____ 5. _____ 6. _____ 9. _____ 10. _____

1.10. Classifique a planta quanto ao tipo de esporos. __________________________

1.11. Classifique a planta quanto ao tipo de gâmetas. __________________________

2. Observe atentamente a figura 2 e responda às questões que se seguem. 

2.1. Identifique a célula representada por X.

__________________________

2.2. Classifique, em função da alternância de fases nucleares, um 
organismo com ciclo de vida como o representado na figura 
2.

__________________________

Fig. 2
2.3. Dê exemplo de um organismo com um ciclo de vida como o representado.  _______________

2.4. Seleccione a alternativa que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correcta. O 
Homem pode intervir na reprodução ______ do organismo cujo ciclo de vida está representado, através 
da _________.

(A) – sexuada; clonagem

(B) – sexuada; selecção de progenitores

(C) – assexuada; selecção de progenitores

(D) – assexuada; multiplicação vegetativa

(Assinale com um círculo a opção correcta)

GRUPO II

Os elefantes estão em perigo de extinção?
Os elefantes estão muito ameaçados principalmente pela destruição do habitat e pela caça para obtenção do 
marfim. Os elefantes indianos – Elephas maximus - são relativamente dóceis e fáceis de domesticar, ao 
contrário dos seus parentes africanos – Loxodonta africana -, mas os machos ficam agressivos na época de 
acasalamento, pelo que são muito dificilmente mantidos em cativeiro. Os elefantes africanos são maiores que as 
variedades asiáticas e têm orelhas mais desenvolvidas, uma adaptação que permite libertar calor em condições 
de altas temperaturas. Na figura 3, estão representadas três hipóteses diferentes (I, II e III), referentes ao 
aparecimento das duas espécies actuais.

Y Z

X

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Folha de continuação da 3ª Ficha de Trabalho para Avaliação de Biologia e Geologia (ano 2)

3/6

Fig. 3

1. Relativamente à figura, indique em qual dos diagramas, I, II e III se observa:
______ a. existência de um ancestral comum às duas espécies actuais de elefantes

______ b. alterações da morfofisiologia dos elefantes com o passar dos anos sem existência de um ancestral 
comum

______ c. imutabilidade das espécies ao longo do tempo

2. Seleccione a alternativa que completa correctamente a afirmação seguinte.
Os diagramas I, II e III correspondem, respectivamente, às teorias:

(A) – Darwinismo, Catastrofismo e Fixismo

(B) – Lamarckismo, Fixismo e Darwinismo

(C) – Fixismo, Lamarckismo e Darwinismo

(D) – Fixismo, Lamarckismo e Catastrofismo

(E) – Lamarckismo, Fixismo e Catastrofismo (Assinale com um círculo a opção correcta)

3. Os mecanismos propostos por Lamarck e Darwin explicam o maior desenvolvimento das orelhas 
dos elefantes africanos. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes 
afirmações.

____ A - Para Darwin os elefantes desenvolveram orelhas maiores através da sua utilização continuada 
para poderem perder calor.

____ B – Os elefantes apresentavam orelhas desenvolvidas porque o seu aumento tinha vantagem na 
termorregulação dos elefantes, diria Darwin.

____ C - Segundo Lamarck a alteração do ambiente permitiu uma maior reprodução dos elefantes de 
orelhas grandes.

____ D – Para ambos os autores, Darwin e Lamarck, foram as condições ambientais que determinaram o 
aumento das orelhas dos elefantes africanos.

____ E - Segundo Darwin foi a necessidade que transformou os elefantes de orelhas pequenas em 
elefantes de orelhas grandes.

____ F – Lamarck defenderia que as orelhas se desenvolveram nos elefantes como resposta ao esforço de 
manterem constante a sua temperatura interna.

____ G – Na população ancestral já haveria diferenças no tamanho das orelhas dos elefantes, segundo 
Darwin.

____ H – Segundo Darwin, para sobreviverem, os elefantes adaptaram-se a um clima muito quente.
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4. “O diferente comprimento das presas dos elefantes, que permitia escolher os que poderiam 
acasalar com uma fêmea, tornou-se na principal razão para a sua ameaça de extinção. Visto que o 
objectivo primordial dos caçadores eram as presas, os animais que não as tinham graças a uma 
mutação genética, foram favorecidos”.

Explique, com base no texto, que o conceito de “mais apto” tem um carácter dinâmico.

5. Seleccione a alternativa que completa correctamente cada uma das afirmações seguintes.
5.1. Relativamente ao processo evolutivo de uma população de elefantes africanos, pode afirmar-se que:
(A) – as mutações em conjunto com a fecundação e mitose asseguram a variabilidade

(B) – a selecção natural induz mutações que levam à variabilidade dos elefantes

(C) – a recombinação genética é responsável pelo aparecimento de elefantes sem presas

(D) – a variabilidade entre os elefantes é o “material” sobre o qual actua a selecção natural

(E) – o aumento da frequência de elefantes sem presas deve-se a fenómenos de crossing-over

5.2. Ao escrever o livro “A origem das espécies”, Charles Darwin fundamentou as suas explicações em 
diversos dados. Durante a viagem do Beagle leu um livro de Lyell. Este influenciou Darwin porque 
defendeu que:

(A) – a Terra se manteve imutável, de tal modo que o que se passa hoje pode explicar o que se passou no 

passado;

(B) – a Terra se altera devido a alterações bruscas provocadas por catástrofes naturais

(C) – a população humana tende a aumentar em progressão geométrica mas os recursos não

(D) – a idade da Terra era superior ao aceite e as suas alterações foram lentas e graduais.

(E) – a população tende a aumentar em progressão aritmética mas os recursos não

5.3. O neodarwinismo distingue-se da teoria de Darwin, entre outras razões, porque:
(A) – rejeita a ideia de selecção natural

(B) – define o conceito de “mais apto”

(C) – considera a variabilidade intra-específica

(D) – introduz conceitos de genética

(E) – considera que as características seleccionadas são transmitidas aos descendentes

5.4. Sem ______ não há fonte primária de variabilidade; sem variabilidade não há _______ e, 
consequentemente, não há _______”.

(A) – evolução […] selecção […] mutação

(B) – evolução […] mutação […] selecção

(C) – mutação […] evolução […] selecção

(D) – mutação […] selecção […] evolução

(E) – selecção […] mutação […] evolução
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5.5. “Após o dilúvio, toda a Terra foi repovoada.” 
A citação anterior pode ser usada como argumento favorável a:

A. Evolucionismo.

B. Fixismo.

C. Catastrofismo.

D. Evolucionismo e Fixismo.

E. Nenhum dos anteriores.

5.6. Ao longo dos tempos tem havido várias formas de explicar a variabilidade das espécies. Se aceitarmos o 
Fixismo, devemos esperar:

A. Fósseis mais simples nas rochas mais antigas.

B. Fósseis mais simples nas rochas mais recentes.

C. Fósseis mais complexos nas rochas mais recentes.

D. Fósseis mais complexos nas rochas mais recentes.

E. Os mesmos tipos de fósseis nas rochas antigas e recentes.

6. Na figura 4., A, B e C representam, respectivamente, a morfologia dos membros anteriores da 
baleia (I), do morcego (II) e das barbatanas peitorais de um peixe (III).

6.1. Relativamente àquelas estruturas, 
podemos afirmar que:

A. A, B e C são homólogas.

B. A, B e C são análogas.

C. A e C são homólogas e B é análoga de A.

D. A e B são homólogas e C é análoga de A.
Fig.4

6.2. Das estruturas consideradas, indique duas cuja origem pode ser explicada por evolução 
divergente.

7. A cobra pitão apresenta, na parte posterior do seu esqueleto, dois pequenos ossos não funcionais 
(pélvis e fémur).

7.1. Refira em que medida este facto apoia a hipótese evolucionista relativamente às cobras.

FIM
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Proposta de correcção

GRUPO I
1.1 Polipódio, feto.
1.2 Ciclo haplodiplonte.

1.3
I – esporófito, II – gametófito.
A – meiose, B – fecundação.

1.4 Meiose pré-espórica, porque ocorre antes da formação dos esporos
1.5 Fase X – Fase haplóide, Fase Y – Fase diplóide.

1.6
1 – Soros, 2 – raiz, 3 – rizoma, 4 – gâmeta masculino ou anterozóide, 5 – gâmeta 
feminino ou oosfera, 6 – arquegónio ou gametângio feminino, 7 – anterídeo ou 
gametângio masculino, 8 – rizóides, 9 – esporos, 10 – células-mãe dos esporos

1.7 Geração gametófita.
1.8 Geração esporófita.
1.9 1 e 10 – 20 cromossomas, 5, 6 e 9 – 10 cromossomas.

1.10 Planta isospórica.
1.11 Planta anisogamética
2.1 Zigoto.
2.2 Diplonte.
2.3 Mamífero (ex: gato, homem, cão).
2.4 Opção B.

GRUPO II
1. III – a, I – b, II – c.
2. Opção B.
3. A – F, B – V, C – F, D – V, E – F, F – V, G – V, H - F

4.

A resposta contempla os seguintes tópicos:
• Antes da intervenção do Homem, os elefantes portadores de presas maiores 
eram os mais aptos por terem vantagens reprodutoras e consequentemente maior 
descendência
• Quando o Homem começou a caçar os elefantes de presas maiores para 
obtenção do marfim, estes passaram a ser preferencialmente eliminados/menos 
aptos, produzindo menor descendência
• Neste caso, o conceito de “mais apto” variou ao longo do tempo em resposta a 
alterações no meio ambiente

5.1 D
5.2 D
5.3 D
5.4 D
5.5 C
5.6 E
6.1 D
6.2 I e II (A e B)

7.1

Os órgãos vestigiais são provas da mutabilidade das espécies, uma vez que a sua 
existência evidência que os seres que apresentavam esta estrutura menos 
desenvolvida eram seleccionados naturalmente, e como tal a sua evolução 
regressiva contraria o fixismo.
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