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FIZEMOS A ANÁLISE DA DA TORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO, PARA

COMPREENDER O ESTUDO MODERNO DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA DOS

SERES VIVOS REALIZADO PELA BIOLOGIA.



3

01. O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da Superfamília

Hominoidea, onde se observa que



4

a) homens e gibões (Hylobatidae) não possuem ancestral comum.   

b) homens, gorilas (Gorilla) e orangotangos (Pongo) pertencem a famílias diferentes.   

c) homens, gibões e chimpanzés (Pan) possuem um ancestral comum.   

d) homens, orangotangos (Pongo) e gibões (Hylobatidae) são primatas pertencentes à 

mesma família.   
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02.



6

A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na

qual a sigla “m.a.” significa “milhões de anos atrás”. As ilustrações representam, da

esquerda para a direita, o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o

bonobo.
Disponível em: www.nature.com. Acesso em: 6 dez. 2012 (adaptado).

Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada

entre os seres humanos e:

a) Gorila e bonobo.   

b) Gorila e chimpanzé.   

c) Gorila e orangotango.   

d) Chimpanzé e bonobo.   

e) Bonobo e orangotango.   
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03. No processo evolutivo de algumas espécies de primatas, destacam-se diferentes formas de movimentação e

de distribuição da musculatura, conforme se observa a seguir.
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Em relação aos demais primatas, a diferença na distribuição da musculatura da

espécie humana favoreceu a seguinte atividade:

a) ocupação das árvores   

b) alimentação herbívora   

c) locomoção quadrúpede   

d) manipulação de objetos   
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01. O orangotango, o chimpanzé e a espécie humana apresentam grande semelhança bioquímica.



10

Após análise de substâncias e processos que ocorrem nas células, qual das situações abaixo

permite apontar essa semelhança entre as três espécies?

a) Os diversos tipos de aminoácidos livres no citosol.   

b) A existência de transporte ativo de íons através da membrana plasmática.   

c) A sequência de aminoácidos que constituem os citocromos presentes na mitocôndria.   

d) As sequências de anticódons das moléculas de RNA transportador presentes no citosol.



11

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Introdução à Ecologia.
- Recursos: Slides e vídeos.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividade para casa: Pesquisar sobre a importância do conhecimento de
todos sobre a ecologia em busca de um mundo melhor.



 Indivíduo: Exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade
distinta.

 Espécie: Conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus
ancestrais que se entrecruzam, naturalmente, produzindo descendentes
férteis.

 População: Conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma
determinada área, num determinado período de tempo.
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