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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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6. (G1 - cftmg 2010) A evolução tem como fundamento o estudo

comparativo dos organismos, sejam fósseis ou atuais. A figura representa

um exemplo de homologia evolutiva entre dois

seres vivos.

4



Sobre essas estruturas encontradas em diferentes espécies, afirma- se que

I. resultam de evolução convergente .

II. provêm do mesmo esboço embrionário.

III. decorrem de uma irradiação adaptativa.

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) I, II e III.
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7. (G1 - cftmg 2008) A única alternativa que expressa os princípios básicos do

naturalista inglês Charles Darwin (1809-1882) sobre a teoria evolutiva é:

a) A seleção natural dificulta a adaptação das espécies ao meio, ao longo das

gerações.

b) As características adquiridas por um indivíduo são transmitidas aos seus

descendentes.

c) Os organismos atrofiam seus órgãos por falta de uso, dificultando a passagem de

genes para sua prole.

d) As espécies com organizações favoráveis às condições do ambiente têm maiores

chances de sobrevivência.
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