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4. (G1 - cps 2014)  

Em 1831 a bordo do navio Beagle, Charles Darwin, naturalista inglês, iniciou uma viagem
de exploração científica pelo mundo, durante a qual fez importantes observações dos
seres vivos que resultaram na publicação do livro A origem das espécies por meio da
seleção natural.
Nesse livro, considerado um dos mais importantes da história da Biologia, Darwin
apresentou sua teoria sobre a evolução das espécies – o darwinismo –, que se baseia
principalmente nas seguintes ideias:
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- Todos os seres vivos descendem, com modificações, de ancestrais comuns.
- Os indivíduos com características mais vantajosas são selecionados naturalmente
para a reprodução.

Entre as muitas evidências apontadas como provas da evolução dos seres vivos, Darwin
destacou os fósseis que encontrou em vários países por onde passou. Na Argentina,
por exemplo, descobriu o fóssil de um bicho preguiça gigante com mais de 3 metros de
comprimento.
Essas descobertas, entre outras, ajudaram a concluir que nosso planeta foi habitado
por organismos diferentes dos atuais e que muitas espécies recentes têm semelhanças
com esses organismos, o que é um forte indício de parentesco evolutivo.
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De acordo com o texto, é correto afirmar que

a) a descoberta de fósseis foi um fator que dificultou a comprovação da teoria
evolucionista de Darwin.

b) o darwinismo se baseou no estudo de espécies que contradizem, até hoje, a teoria
da seleção natural.

c) a teoria da origem das espécies, ao contrário do que Darwin esperava, não teve
repercussão nos estudos da Biologia.

d) as características dos indivíduos são imutáveis ao longo das gerações, pois eles são
cópias idênticas dos seus ancestrais.

e) os indivíduos não são exatamente iguais, apresentando diferenças que os tornam
mais adaptados ou menos adaptados ao ambiente.
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5. (G1 - ifsc 2011) Evolução das espécies é a sucessão de etapas por que
passaram os seres vivos, desde a instalação da vida na Terra, com os
primeiros unicelulares, até a situação atual, com um imenso número de
espécies e tipos já extintos.

Fonte: SOARES, José Luís. Dicionário etimológico e 
circunstanciado de biologia. São Paulo, Ed. Scipione,1993.
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Existiram dois evolucionistas importantes na história: Jean-Baptiste Lamarck e Charles
Robert Darwin. Sobre esses naturalistas e suas ideias, assinale a alternativa correta.
a) Sabe-se hoje que Lamarck e Darwin estavam corretos em todas as suas ideias.
b) Darwin escreveu sobre a “lei do uso e do desuso” e sobre a “lei da transmissão de

caracteres adquiridos” enquanto Lamarck propõe o mecanismo da “seleção natural”.
c) Lamarck escreveu que os indivíduos mais bem adaptados ao meio sobrevivem e os

menos adaptados acabam desaparecendo.
d) Darwin relatou que todo órgão utilizado se desenvolve e todo órgão não solicitado

acaba atrofiando.
e) Lamarck escreveu sobre a “lei do uso e do desuso” e sobre a “lei da transmissão de

caracteres adquiridos” enquanto Darwin propõe o mecanismo da “seleção natural”.
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