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Assistir ao vídeo do telecurso. Aula 50 
http://www.youtube.com/watch?v=g4RvBwduHhA

Assistir ao vídeos vestibulando 
http://www.youtube.com/watch?v=pc0dRHRV7Cw&feature=related
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Resolução de exercícios
Sobre

EVOLUÇÃO
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QUESTÃO - 01

“O hábito de colocar argolas no pescoço, por parte das mulheres de
algumas tribos asiáticas, promove o crescimento desta estrutura,
representando nestas comunidades um sinal de beleza. Desta forma
temos que as crianças, filhos destas mulheres já nasceriam com
pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular.”
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QUESTÃO - 01

A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual 
teoria evolucionista:

a) Teoria de Lamarck
b) Teoria de Malthus
c) Teoria de Wallace
d) Teoria de Darwin
e) Teoria de Mendel A

65



QUESTÃO - 02

“O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando
o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do
tempo modificações correspondentes na forma e organização dos
animais... As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se
esconder na grama; de tal maneira que seus corpos, como resultados
de esforços repetidos de se alongar, adquiriram comprimento
considerável...”.

O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso 
cientista evolucionista.
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QUESTÃO - 02

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a ideia
transmitida pelo texto e o nome do seu autor.

a) Seleção natural – Charles Darwin.
b) Herança dos caracteres adquiridos – Jean Lamarck.
c) Lei do transformismo – Jean Lamarck.
d) Seleção artificial – Charles Darwin.
e) Herança das características dominantes – Alfred Wallace C
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QUESTÃO - 03

Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos
que compreenderam que o meio poderia de alguma forma influenciar
na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas,
esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva.
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