


Segundo o Darwinismo, existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. As de

pescoço longo, por terem mais chance de alcançar o alimento alto, sobreviviam,

deixando semelhantes.

Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor Desconhecido.
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Comparação das teorias de Lamarck e Darwin em relação ao pescoço das girafas

Lamarckismo – o esforço conduziu ao
crescimento dos pescoços e esta característica
foi passada à descendência.

Darwinismo – As girafas de pescoço mais
comprido conseguiram alimentar-se melhor do
que as outras e, como tal, deixaram mais
descendentes.

Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor Desconhecido.
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Na época em que Darwin sugeriu sua teoria evolucionista foi muito criticado, pois

na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas. Muitas charges foram criadas para

desqualificar Darwin e sua teoria.
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A teoria de Darwin passa a ser aceita pelo meio científico apenas no século

XX, depois das descobertas de Mendel sobre a transmissão hereditária de

caracteres.

Somente em 1997, a teoria recebeu anuência do representante máximo da

Igreja Católica, o Papa João Paulo II.
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Darwin x Lamarck

Lamarck – evolução linear
x

Darwin – evolução ramificada com um ancestral comum

Lamarck – o meio gera a variação
x

Darwin – o meio seleciona uma característica que já apresenta variação
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Vídeo: Darwinismo

https://www.youtube.com/watch?v=6fU-CJbwo9c
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https://www.youtube.com/watch?v=6fU-CJbwo9c
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1. (IFPE) Leia o texto abaixo para responder esta questão.

DOIS PAIS DE UMA TEORIA

Charles Darwin e Alfred Wallace dividem os méritos por explicar a evolução dos 

seres vivos

Charles Darwin (à esquerda) e Alfred Wallace, os pais da teoria da evolução

(Imagens: Wikimedia Commons)

https://djalmasantos.wordpress.com/2018/06/12/testes-sobre-evolucao-18/12-210/
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Charles Darwin foi um naturalista britânico que ficou conhecido por explicar

a teoria da evolução através da seleção natural, assim como o naturalista

inglês, Alfred Russel Wallace, que elaborou a teoria quase ao mesmo tempo

em que Darwin.

Disponível em:< http://chc.org.br/dois-pais-de-uma-teoria/&gt;. Acesso: 09 out. 2017.

Sobre a teoria da seleção natural, assinale a única afirmativa correta.

http://chc.org.br/dois-pais-de-uma-teoria/&gt
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a) Para sobreviverem e se desenvolverem num ambiente primordial, os organismos

primitivos necessitavam de uma fonte externa de compostos orgânicos.

b) O uso ou o desuso dos diferentes órgãos alteram características do corpo e essas

características são transmitidas para as gerações seguintes.

c) Novas espécies são formadas a partir de populações isoladas, por barreiras

geográficas que impedem o intercâmbio genético entre elas.

d) A população mundial cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de

alimentos em progressão aritmética.

e) Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de

sobrevivência do que os menos adaptados.
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02. (IFSuldeMinas)

Especialista critica uso indiscriminado de inseticidas no combate ao Aedes

A eficácia para conter o surto de zika no país e o aumento de casos de microcefalia não

está prioritariamente em fumacês e inseticidas, mas sim no combate ao criadouro do

mosquito Aedes aegypti. Essa é a opinião de Paulo Ribolla, entomologista especialista

em insetos e professor da Unesp.

Adaptado de Folha de São Paulo 25/02/2016

A preocupação com o uso indiscriminado do método em questão é explicada pois:

a)O composto utilizado induz modificações no mosquito.

b)Os mosquitos se adaptam individualmente ao inseticida.

c)O inseticida seleciona, na população de mosquitos, os mais adaptados.

d)O inseticida causa mais problemas nos humanos do que ajuda no combate aos mosquitos.


