


- Darwin não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela
diversidade biológica. Isso levou à críticas que, na ocasião, ele não pode responder
satisfatoriamente.

- Com o surgimento da genética, pode-se ampliar o conhecimento dos processos
evolutivos (entre 1930 ~1940)

- A teoria sintética da evolução se baseia em três fatores:
• Mutação gênica
• Recombinação
• Seleção natural

Variabilidade genética
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• Teoria Moderna (ou Sintética) da Evolução:
- A teoria sintética da evolução se baseia em três fatores:

• Mutação gênica
• Recombinação
• Seleção natural

Variabilidade genética

Sobre as novas combinações gênicas, atua a seleção natural.
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• Seleção Natural

- Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência.
- Alguns casos são mais evidentes: a presa luta contra seu predador; o predador deve

caçar com eficiência; etc.
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Vídeo: luta pela sobrevivência

http://www.youtube.com/watch?v=Srmv8lZDDsc
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• Seleção Natural
- Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência.
- Alguns casos são mais evidentes: a presa luta contra seu predador; o predador deve caçar

com eficiência; etc.
- Outros casos não são tão evidentes: disputa de machos por fêmeas (qual a vantagem do

macho em ser mais chamativo?); plantas que competem com outras por melhores
condições (umidade, nutrientes, luminosidade, etc.)
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• Seleção Natural
- Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência.
- Alguns casos são mais evidentes: a presa luta contra seu predador; o predador deve caçar

com eficiência; etc.
- Outros casos não são tão evidentes: disputa de machos por fêmeas (qual a vantagem do

macho em ser mais chamativo?); plantas que competem com outras por melhores
condições (umidade, nutrientes, luminosidade, etc.)

- Em última análise, seleção natural significa reprodução diferencial. Os mais aptos vivem
mais tempo e, portanto, têm maiores chances de reprodução.

- Considera-se mais aptos os indivíduos que herdam combinações gênicas mais favoráveis à
sobrevivência e à reprodução, levando em conta um dado ambiente e um certo momento
evolutivo.
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• Tipos de Seleção Natural
- Dependem do efeito que causam nas populações em relação à frequência de certos

fenótipos.
Seleção Estabilizadora

Favorece a frequência dos fenótipos intermediários – exemplo: siclemia (anemia 
falciforme)
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• Tipos de Seleção Natural
- Dependem do efeito que causam nas populações em relação à frequência de certos

fenótipos.
Seleção Direcional

Favorece a frequência de um dos fenótipos extremos – ocorre quando o ambiente
apresenta variações quer favorecem certos fenótipos que, anteriormente, não eram
favorecidos.
Ex.: insetos x inseticidas; bactérias x antibióticos.
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• Tipos de Seleção Natural
- Dependem do efeito que causam nas populações em relação à frequência de certos

fenótipos.
Seleção Disruptiva

Favorece a frequência dos fenótipos extremos e desfavorece os fenótipos intermediários
Ex.: solos contaminados por minérios de Pb ou Zn:

Pb ZnPb Zn
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1. (UEA) Os registros fósseis constituem uma forte evidência do processo evolutivo,
uma vez que permitem a comparação anatômica direta entre espécies ancestrais e
atuais. Ossos fossilizados de membros anteriores de diferentes grupos vertebrados são
frequentemente comparados com o objetivo de se compreender o processo evolutivo
por meio de suas transformações. A constatação, em diferentes espécies, da presença
dos mesmos ossos nos membros anteriores, com anatomia e função distintas, indica:

a) especiação.

b) simpatria.

c) alopatria.

d) homologia.

e) analogia.


