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ROTEIRO 51 - LISTA DE EXERCÍCIOS DE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

 
Questão 1 (UCPEL) Em 1859, trinta anos depois da 
morte de Lamarck, o naturalista inglês, Charles 
Robert Darwin, expôs em seu livro “A origem das 
espécies” suas ideias a respeito do mecanismo de 
transformação das espécies. A teoria de Darwin 
ficou conhecida como 
a) evolução convergente. 
b) lei do uso e desuso. 
c) seleção artificial. 
d) seleção natural.  
e) lei da transmissão das características adquiridas. 
 
Questão 2 (Mackenzie) Cientistas britânicos 
afirmam estar desenvolvendo um antibiótico a 
partir de larvas de moscas verdes que poderá, no 
futuro, combater 12 tipos de infecções causadas 
pela bactéria Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina ou SARM, muito propagada em 
ambientes hospitalares. A bactéria se tornou 
resistente a vários antibióticos, primeiro à 
penicilina e, logo depois, à meticilina. 
A partir do texto, considere as afirmações abaixo. 
I. Devido ao uso constante de antibióticos em 
hospitais, as bactérias que permanecem nesses 
ambientes foram selecionadas. 
II. A resistência das bactérias aos antibióticos pode 
ser transmitida às gerações seguintes por divisão 
celular ou por conjugação. 
III. Amensalismo é o nome da relação ecológica que 
pode se estabelecer entre as moscas e as bactérias. 
 
Assinale 
a) se somente I estiver correta. 
b) se somente III estiver correta. 
c) se I, II e III estiverem corretas. 
d) se somente I e II estiverem corretas. 
e) se somente II e III estiverem corretas. 
 
Questão 3 (UEFS) Os tentilhões de Galápagos são 
os pássaros mais associados à teoria da seleção 
natural. Entretanto, Charles Darwin também se 
deteve em outra ave — o cucuve (Mimus sp.). Em 
Galápagos, existem quatro espécies do pássaro, 
todas endêmicas do arquipélago. Nas quatro 
semanas em que Darwin analisou a fauna e flora de 

Galápagos, observou que os cucuves da ilha de São 
Cristóvão não tinham os mesmos hábitos daqueles 
da ilha Floreana e algumas características físicas, 
como o formato dos bicos, também variavam. 

(LOUBACK, 2013, p. 26-27). 

 
Darwin, em seu magistral trabalho, coloca a 
diversidade da vida em uma dimensão que traduz 
a sua existência a um continuum na história da 
Biosfera que, corretamente, se expressa em 
a) Variações hereditárias são preservadas em 
função do valor adaptativo que conferem aos seus 
portadores. 
b) Organismos evoluem na tentativa de atingir 
maior complexidade e vencer na luta pela 
sobrevivência. 
c) Novas espécies surgem em decorrência de 
mudanças genéticas impostas pelo meio em que 
vivem. 
d) Espécies extintas são substituídas por 
populações semelhantes, assegurando a sua 
continuidade. 
e) Descendência numerosa é uma garantia de 
perpetuação da espécie em seu ambiente. 
 
Questão 4 (UECE) Pitcairn é uma ilha vulcânica cuja 
prole dos primeiros colonizadores recebeu genes 
dos britânicos e dos polinésios. Os fatores que 
podem aumentar a diversidade genética da 
população de Pitcairn são 
a) consanguinidade e seleção natural. 
b) migração e seleção natural. 
c) consanguinidade e mutação. 
d) migração e mutação. 



nerd cursos - biologia 
 

www.nerdcursos.com.br 

Questão 5 (EBMSP) A figura ilustra, de forma 
esquemática, um processo biológico temporal com 
a participação dos fatores evolutivos de mutação e 
seleção natural em um ambiente que apresenta a 
mesma pressão seletiva para determinadas 
características ao longo do tempo. 
 

 
Com base nas informações da imagem e nos 
conhecimentos sobre evolução biológica, pode-se 
afirmar: 
a) A imagem representa o processo de homologia 
responsável pela formação de novas espécies 
biológicas 
b) Modificações do conjunto gênico, ao longo do 
tempo, favorecem a ação da seleção natural na 
criação de órgãos semelhantes em ambiente que 
apresenta a mesma pressão seletiva. 
c) A convergência evolutiva é capaz de legitimar a 
presença de semelhanças entre indivíduos de 
espécies distintas a partir de uma adaptação 
funcional em uma situação que apresenta uma 
mesma pressão ambiental. 
d) O ambiente deve selecionar estruturas 
semelhantes entre espécies distintas sempre que 
as condições estimulem uma pressão seletiva 
diferenciada, própria de um isolamento geográfico. 
e) A especiação simpátrica direciona a formação de 
novas espécies a partir da junção de outras pré-
existentes, devido a ação intensa de uma 
convergência evolutiva. 
 
Questão 6 (IFSulDeMinas) Não vou negar que 
muitas objeções de peso possam ser contrapostas 
à teoria da descendência com modificações através 
da seleção natural. À primeira vista, nada pode 
parecer mais difícil de se acreditar que o fato de 
que se tenham aperfeiçoado os mais complexos 

órgãos e instintos não em virtude da atuação de um 
meio superior à razão humana, embora análogo a 
ela, mas sim em decorrência da acumulação de 
inúmeras variações ligeiras, todas úteis para seu 
possuidor. Essa dificuldade, sem embargo de nos 
parecer insuperavelmente grande, não pode ser 
considerada real (...). Existe uma luta pela 
existência, cujo resultado determina a preservação 
de cada desvio de estrutura ou de instinto que seja 
útil para seu possuidor. Penso que não caibam 
discussões quanto à validade dessas proposições. 

DARWIN, Charles. Origem das Espécies. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 2012, p. 355. 

 
As descobertas empreendidas por Charles Darwin 
referenciadas no trecho acima impactaram a 
ciência e a sociedade moderna no século XIX 
porque: 
a) respaldaram tese religiosa acerca da origem das 
espécies.  
b) comprovaram que organismos maiores e mais 
fortes sobrevivem e deixam descendentes férteis.  
c) evidenciaram teoria científica capaz de explicar a 
origem e a evolução das espécies biológicas.  
d) resultaram na separação entre ciências 
biológicas e ciências humanas. 
 
Questão 7 (UPE)Leia o texto a seguir: 
As bactérias empregaram o oxigênio reativo para 
aprimorar os processos celulares de transformação 
de energia, no que talvez constitua o maior 
exemplo de reciclagem de todos os tempos, 
cumprindo as seguintes etapas: oxidando o 
material que produziam, ao aprisionarem a energia 
da luz, as bactérias fotossintéticas roxas 
aumentaram sua capacidade de metabolizar ATP, o 
composto de armazenagem de energia usado por 
todas as células de todos os seres vivos. 
Decompondo as moléculas orgânicas e produzindo 
dióxido de carbono e água, as bactérias desviaram 
a combustão natural do oxigênio para seus 
próprios fins. Os organismos fermentadores foram 
atacados por bactérias, que usavam oxigênio e se 
multiplicaram em seu interior. É provável que os 
invasores - linhagem roxa – tenham sido as 
protomitocôndrias, que, alimentadas e protegidas 
num meio ambiente vivo, poderiam sair-se melhor, 
não destruindo seus hospedeiros, intolerantes ao 
oxigênio. 



nerd cursos - biologia 
 

www.nerdcursos.com.br 

Fonte: MARGULIS, L.; SAGAN, D. O que é vida. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2002. (Adaptado). 

 
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Os quatro processos celulares de transformação 
de energia nos seres vivos envolvem a luz do sol. 
São divididos em dois grupos: os de incorporação 
de energia, a exemplo da respiração e 
fermentação, e os de liberação de energia, tais 
como fotossíntese e quimiossíntese. 
b) Em média, duas moléculas de ATP são 
produzidas pela respiração de uma molécula de 
glicose, enquanto essa mesma quantidade de 
glicose, com a evolução da fermentação, passou a 
gerar até 36 moléculas de ATP.  
c) Admitir uma hipótese heterotrófica para explicar 
a origem dos seres vivos implica a aceitação da 
ocorrência de reações químicas muito mais 
complexas, pois o metabolismo dependia da 
presença de oxigênio, com rendimento energético 
menor e, consequentemente, menor 
descendência.  
d) Por causa de mutações no material genético de 
seres heterótrofos, surgiram células autótrofas 
com a capacidade de produzir o seu próprio 
alimento a partir do uso de gás carbônico e de água 
do ambiente, utilizando a luz solar como fonte de 
energia para a síntese de matéria orgânica.  
e) Atualmente, apesar de as mitocôndrias 
possuírem o seu próprio DNA linear e continuarem 
a se reproduzir como bactérias, o parasitismo se 
tornou permanente. Assim, ela não pode 
sobreviver sozinha, embora sua hospedeira o faça.   
 
Questão 8 (UEFS) É extraordinário como a Biologia 
mudou nos últimos duzentos anos: primeiro, seu 
estabelecimento como ciência válida entre os anos 
1828-66, depois a revolução darwiniana, em 
seguida a genética e a nova sistemática e, por fim, 
a revolução da biologia molecular.  

(MAYR, 2013).  
 
O estabelecimento da Biologia como uma ciência 
ocorreu em um período posterior se comparado à 
Física e à Química — suas irmãs das ciências 
Naturais — nos séculos XVII e XVIII, 
respectivamente.  
Um dos motivos apontados como responsável por 
esse atraso era a) a influência da igreja católica 

nesse período que não permitia o estabelecimento 
e a utilização de nenhum tipo de conhecimento 
científico. 
b) invenção do microscópio, que ocorreu no século 
XIX, e impulsionou os estudos na área biológica. 
c) dificuldade dos pesquisadores da época em 
reconhecer o conjunto de propriedades inerentes 
dos seres vivos que caracterizam a unidade da vida. 
d) força da hipótese da continuidade vital que 
pregava que a física e a química eram suficientes 
para explicar os diversos mecanismos biológicos 
que caracterizavam os seres vivos. 
e) ausência de reuniões científicas e de 
comunicação entre os pesquisadores da época, 
que dificultavam as trocas de informações 
essenciais no estabelecimento de uma nova 
ciência. 
 
Questão 9 (UNICENTRO) Considere as teorias 
abaixo: 
 
I) “Todos os seres vivos, incluindo-se a espécie 
humana, descendem de ancestrais comuns e 
teriam evoluído por seleção natural. Os organismos 
com características mais vantajosas no ambiente 
em que se encontram teriam maiores 
possibilidades de sobreviver e de reproduzir-se.” 
II) “Organismos muito simples estariam sempre se 
originando por geração espontânea a partir de 
matéria inanimada. Esses seres primitivos se 
tornariam, a cada geração, mais organizados e 
complexos, pois a matéria viva possuía uma 
tendência natural de se transformar rumo a uma 
organização e complexidade crescentes.” 
III) “A visão de cunho metafísico de que o universo 
e os seres vivos permanecem imutáveis desde sua 
criação predominou até o final do século XVIII, 
quando conceitos consagrados começaram a ser 
desafiados pelo desenvolvimento da ciência 
experimental.” 
 
Tais teorias fundamentam: 
 
a) I – Lamarckismo; II – Fixismo; III – Darwinismo. 
b) I – Fixismo; II – Lamarckismo; III – Darwinismo. 
c) I – Darwinismo; II – Lamarckismo; III – Fixismo. 
d) I – Darwinismo; II – Fixismo; III – Lamarckismo. 
e) I – Fixismo; II – Darwinismo; III – Lamarckismo. 
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Questão 10 (UPF) A proteína conhecida por 
citocromo c tem sido usada para comparar 
semelhanças e diferenças entre vertebrados e para 
avaliar sua possível evolução por meio da posição 
sequencial dos seus aminoácidos. Por esses 
estudos, há provas de que o homem tem mais 
proximidade evolutiva com: 
a) chimpanzés, nos quais há diferença na sequência 
de 4 aminoácidos. 
b) chimpanzés, nos quais não há diferença alguma 
na sequência dos aminoácidos. 
c) orangotangos, nos quais há diferença na 
sequência de 2 aminoácidos. 
d) gorilas, nos quais há diferença na sequência de 4 
aminoácidos. 
e) gorilas, nos quais há diferença na sequência de 8 
aminoácidos. 
 
Questão 11 (Unit-SE) Híbridos são descendentes do 
cruzamento entre indivíduos de duas espécies 
cujas barreiras reprodutivas não estão 
completamente estabelecidas. Hibridação é 
particularmente comum em certos gêneros da 
família Orchidaceae. Na Serra dos Órgãos, no 
Estado do Rio de Janeiro, ocorrem em simpatria 
duas espécies irmãs do gênero Epidendrum: E. 
secundum Jacq e E. xanthinum Lindl, além de 
indivíduos com caracteres intermediários, 
supostos híbridos. Neste trabalho, avaliamos a 
hipótese de hibridação e a intensidade do 
isolamento reprodutivo entre estas espécies. 
Utilizando experimentos de polinização recíproca, 
foi possível detectar hibridação entre as espécies. 
O baixo sucesso reprodutivo dos híbridos formados 
é uma importante barreira reprodutiva que 
promove isolamento reprodutivo forte o suficiente 
para manter a coesão dessas espécies. 
O isolamento reprodutivo evidência no processo 
evolutivo a 
a) possibilidade de interagir com o ambiente sem 
que haja interferência do meio. 
b) incapacidade de formar indivíduos que possam 
superar a pressão seletiva. 
c)aquisição de caracteres comuns aos organismos 
para a condição adaptativa. 
d) capacidade de gerar proles com variabilidade 
para além da espécie geradora. 
e) formação de espécies distintas podendo ser 
derivadas de um ancestral comum. 

Questão 12 (FMABC) Imagine que se tenha 
encontrado na Internet parte de três artigos de 
jornais australianos publicados em épocas 
diferentes: 
 

 
 
A partir da leitura dos trechos, NÃO é correto 
concluir que 
a) a ausência de predadores e parasitas de coelhos 
na região facilitou o crescimento de sua população. 
b) a abundância de alimento foi o único fator 
responsável pelo crescimento desordenado da 
população de coelhos. 
c) mosquitos sugadores de sangue são hospedeiros 
intermediários do vírus da mixomatose. 
d) a seleção natural foi favorável a uma parcela de 
coelhos resistentes ao vírus. 
e a seleção natural não foi favorável às formas mais 
letais do vírus. 
 
Questão 13 (UPF) A teoria da evolução biológica é 
considerada a base da Biologia moderna e existem 
várias evidências para corroborá-la. Em relação a 
esse assunto, analise as afirmativas a seguir: 
I. As evidências da evolução biológica estão 
baseadas principalmente no estudo comparado 
dos organismos, tanto fósseis quanto atuais. 
II. A presença de estruturas análogas em diferentes 
organismos, como por exemplo as asas das aves e 
dos insetos, é evidência de que ambos os tipos de 
organismos evoluíram a partir de um ancestral 
comum. 
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III. A presença de órgãos vestigiais em alguns 
organismos, como por exemplo o apêndice cecal 
(vermiforme) em humanos – considerando que em 
outros organismos esses mesmos órgãos são 
funcionais – , é uma evidência evolutiva. 
IV. Há grande semelhança no padrão de 
desenvolvimento embrionário inicial em diversos 
vertebrados. Quanto mais próximos 
evolutivamente são os organismos, maior é a 
semelhança no desenvolvimento embrionário. 
V. Espécies com maior proximidade evolutiva 
apresentam menor grau de similaridade nas 
sequências de bases nitrogenadas dos seus ácidos 
nucleicos. 
Está correto apenas o que se afirma em:  
a) I, II, IV e V. 
b) I, III e IV. 
c) III, IV e V. 
d) II, III, IV e V. 
e) I, II e IV. 
 
Questão 14 (UEFS) As extinções em massa anulam 
por algum tempo as regras da evolução. Uma vez 
que a extinção em massa termina, a evolução 
retoma suas regras normais. A competição entre os 
indivíduos e entre as espécies começa de novo, e a 
seleção natural inventa novos tipos de 
especialização. Mas uma linhagem que poderia se 
sair bem jogando com essas regras normais não 
pode vencer se for exterminada por uma 
catástrofe. (ZIMMER, 2003, p. 251-252).  
 
A partir das informações contidas no texto e nos 
conhecimentos sobre os fatores evolutivos que 
interferem na diversidade dos seres vivos, é 
correto afirmar: 
a) As extinções, ao longo do tempo geológico, 
foram predominantes em relação ao processo 
evolutivo de especiação 
b) As extinções reforçam o papel evolutivo da 
seleção natural como o fator determinante na 
sobrevivência dos seres mais aptos em relação aos 
que apresentam um menor potencial de 
sobrevivência. 
c) Em determinadas condições, como nas extinções 
em massa, o processo evolutivo pode ocorrer sem 
a ação da seleção natural como principal fator 
direcional na preservação de um conjunto gênico 
preferencial. 

d) Durante as extinções em massa, apenas os 
indivíduos mais competitivos devem sobreviver e 
repassar os seus genes mais ajustados à próxima 
geração. 
e) A seleção natural inventa novos tipos de 
especialização, ao desenvolver estruturas nos 
organismos que permitem melhor adaptá-los às 
condições do ambiente. 
 
Questão 15 (UFRGS) Escavando a partir da 
superfície, um geólogo encontrou os seguintes 
depósitos nesta ordem: argila, areia, argila com 
fósseis de vegetais, cascalhos e argila com fósseis 
de peixes. 
A respeito dessas descobertas, foram feitas as 
afirmações abaixo. 
I - Os fósseis de peixes formaram-se sobre a 
camada de cascalho. 
II - Os sedimentos cronologicamente mais recentes 
são a camada de argila seguida pela de areia. 
III - Os fósseis de vegetais encontrados são mais 
antigos que os fósseis de peixes. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
Questão 16 (UNITAU) Alguns animais podem 
apresentar a capacidade de se confundir com o 
meio em que vivem, obtendo disso alguma 
vantagem, tanto como predador, que pode atacar 
uma presa sem ser visto, ou mesmo enquanto 
presa, que pode se esconder de modo mais 
eficiente de seu predador. Nesse sentido, o 
mimetismo e a camuflagem são exemplos notáveis 
dessa capacidade que várias espécies 
desenvolveram ao longo da sua evolução. Apesar 
de representarem definições relativamente 
subjetivas e sujeitas a casos intermediários, aceita-
se o mimetismo e a camuflagem como estratégias 
distintas. Sobre esses mecanismos biológicos, leia 
as seguintes afirmações. 
I. O mimetismo é batesiano quando os organismos, 
mímico e mimético, apresentam uma relação de 
semelhança na forma. 
II. No mimetismo, um organismo busca ser 
identificado como outro; na camuflagem, um 
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animal busca passar despercebido no ambiente e, 
com isso, não ser visto. 
III. Há dois tipos de mimetismo: a Homocromia, em 
que o animal é da mesma cor do meio onde vive, e 
a Homotipia, em que o animal tem a forma de 
partes que compõem o meio. 
IV. O mimetismo é mülleriano quando dois 
organismos, apesar de serem completamente 
diferentes, compartilham uma característica 
chave, como o mau-cheiro das borboletas Licoria e 
Helicorneus. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas I e II e IV estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 17 (UEFS) A ilustração representa uma 
árvore filogenética, em que figuram 
representantes dos principais filos animais atuais, 
construída com base em estudos comparativos dos 
genes entre os diferentes grupos. Esses estudos 
admitem a possibilidade de os acoelos, 
anteriormente classificados entre os platelmintos, 
serem reclassificados como um filo distinto, que se 
destaca do ramo comum a todos os animais de 
simetria bilateral.  
 

 
 
A figura de Charles Darwin na árvore filogenética, 
como representante dos vertebrados, deve ser 
associada à biografia do naturalista que se 
notabilizou com estudos, que foram conclusivos na 
filosofia biológica, como 

a) associar os genes à origem da variação 
hereditária. 
b) considerar a evolução das espécies como um 
processo dirigido para um objetivo finalista. 
c) inspirar-se nas leis de Mendel para analisar os 
mecanismos de formação das espécies. 
d) interpretar o processo de origem das espécies, 
dissociando a dinâmica geológica dos fenômenos 
vitais. 
e) reconhecer no binômio — variação hereditária e 
ambiente — o princípio inquestionável na dinâmica 
da diversificação da vida. 
 
Questão 18 (UFPR) Uma das teorias mais 
abrangentes na biologia, atualmente, é a Teoria da 
Rainha Vermelha. Essa teoria foi proposta por um 
pesquisador americano, Leigh van Valen, que a 
denominou dessa forma como uma analogia à 
Rainha de Copas do livro de Lewis Carroll (1871) 
intitulado “Alice através do espelho”. Em uma 
parte da história, a Rainha de Copas (=Rainha 
Vermelha) diz a Alice que “Nesse mundo, é preciso 
correr o mais possível, para permanecer no mesmo 
lugar”. Para van Valen, as espécies de uma 
comunidade, geralmente, são influenciadas por 
outras espécies com as quais se relacionam. Se 
uma espécie não é capaz de responder 
adequadamente a cada uma dessas influências (“... 
correr o mais possível...”) ela pode entrar em 
extinção (=perder o lugar no sistema  biológico). A 
teoria permite uma maior compreensão sobre a 
ecologia e a evolução das associações entre 
espécies de uma comunidade, e sua importância é 
maior quanto maior for a intensidade de 
interação/influência de uma espécie sobre a outra.  
 
Acerca disso, considere as seguintes associações 
interespecíficas: 
 
1. Mutualismo 
2. Parasitismo 
3. Comensalismo 
4. Amensalismo 
5. Neutralismo 
Com base nos conhecimentos de ecologia e nas 
definições tradicionais das associações 
interespecíficas listadas, assinale a alternativa 
correta. 
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a) Somente as associações 1 e 3 não estão sob a 
influência da Teoria da Rainha Vermelha. 
b) Somente a associação 4 não está sob a influência 
da Teoria da Rainha Vermelha. 
c) Somente as associações 2, 4 e 5 não estão sob a 
influência da Teoria da Rainha Vermelha. 
d) Somente a associação 5 não está sob a influência 
da Teoria da Rainha Vermelha. 
e) Somente as associações 2 e 3 não estão sob a 
influência da Teoria da Rainha Vermelha. 
 
Questão 19 (UNIFOR) As formas do corpo do 
golfinho, dos peixes, especialmente tubarões, e de 
um réptil fóssil chamado ictiossauro são bastante 
semelhantes, adaptadas à natação. Neste caso, a 
semelhança não é sinal de parentesco, mas 
resultado da adaptação desses organismos ao 
ambiente aquático. Portanto, características que 
evoluíram independentemente, mas que foram 
submetidas a pressões seletivas semelhantes, 
podem tornarse superficialmente similares. 

 
Esse processo é resultado de 
a) Evolução divergente. 
b) Reversões evolutivas. 
c) Evolução convergente. 
d)Irradiação adaptativa. 
e) Lamarckismo. 

Questão 20 (UNIC) A Teoria Neutralista de Motoo 
Kimura causou furor nos círculos genéticos das 
décadas de 1960 e 1970, pois, afinal, elas traziam à 
baila uma “evolução não darwiniana”. Ocorreram 
debates acirrados de selecionismo versus 
neutralismo. Os geneticistas da velha escola não 
toleravam que o determinismo seletivo, tão 
conveniente e bem-comportado, pudesse ser 
substituído pela anárquica contigência neutralista. 

(PENA, 2007. p. 14-15). 
A alternativa que melhor expressa a ideia central 
da Teoria Neutralista exposta no texto é 
 
a) Quando os genes são neutros do ponto de vista 
da seleção natural, não há forças deterministas 
atuando e os alelos estão livres para flutuar em 
frequência ao longo do tempo.  
b) A gametogênese por meiose juntamente com a 
fecundação ao acaso são processos biológicos que 
ratificam a existência de uma evolução biológica 
sem a participação de processos mutacionais.  
c) A variabilidade genética é gerada e mantida a 
partir da ação de mutações e recombinações 
gênicas e capacitam as populações a sofrerem 
pressões seletivas conforme as condições do 
ambiente.  
d) A frequência de determinados genes em uma 
população pode variar conforme a intensidade da 
seleção natural dentro do processo evolutivo das 
espécies.  
e) A seleção sexual é considerada como um dos 
principais fatores evolutivos determinantes do 
sucesso reprodutivo das espécies. 
 
Questão 21 (Unisinos) De acordo com a Síntese 
Evolutiva Moderna (Neodarwinismo), vários 
fatores podem influenciar o conjunto gênico de 
uma população. Esses fatores podem aumentar a 
variabilidade genética da população ou agir sobre 
as variações da população. Das alternativas abaixo, 
qual é composta apenas por fatores que atuam 
sobre a variabilidade genética já estabelecida na 
população? 
 
a) Seleção natural e migração. 
b) Mutação gênica e seleção natural. 
c) Mutação gênica e recombinação. 
d) Seleção natural e recombinação. 
e) Migração e recombinação. 
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Questão 22 (UNIMONTES) Considerando os 
critérios evolutivos da classificação biológica dos 
seres vivos, espera-se encontrar MENOR grau de 
parentesco entre 
a) coelho e gato. 
b) cachorro e raposa. 
c) leão e tigre. 
d) coqueiro e laranjeira. 
 
Questão 23 (ENEM) O Brasil possui um grande 
número de espécies distintas entre animais, 
vegetais e microrganismos envoltos em uma 
imensa complexidade e distribuídas em uma 
grande variedade de ecossistemas. 

SANDES, A. R. B.; BLASI, G. Biodiversidade e 
diversidade química e genética. Disponível em: 
http://novastecnologias.com.br. Acesso em: 22 

set. 2015 (adaptado). 
O incremento da variabilidade ocorre em razão da 
permuta genética, a qual propicia a troca de 
segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. 
 
Essa troca de segmentos é determinante na 
a) produção de indivíduos mais férteis. 
b) transmissão de novas características adquiridas. 
c) recombinação genética na formação dos 
gametas. 
d) ocorrência de mutações somáticas nos 
descendentes. 
e) variação do número de cromossomos 
característico da espécie. 
 
 
Questão 24 (UNEMAT) “Até minha analogia da 
árvore ele usou!”, escreveu Charles Darwin a seu 
amigo Charles Lyell, ao receber o esboço de uma 
teoria da evolução elaborada pelo jovem Arthur 
Russel Wallace, muito semelhante à sua própria 
teoria, em 1858. No mesmo ano, um artigo de 
Darwin e Wallace foi apresentado diante da 
Sociedade Linneana de Londres, tornando pública 
a teoria da evolução como a conhecemos hoje e 
popularizando a analogia da diversificação da vida 
com a imagem de uma árvore, a árvore da vida. 
Nela haveria uma raiz representando a origem da 
vida; um tronco central com os organismos mais 
primitivos; os ramos mais grossos simbolizando um 
grande de seres vivos e os galhos nas pontas 

fazendo referência aos diferentes tipos de 
organismos existentes hoje.  
Baseando-se na analogia da árvore da vida, assinale 
a alternativa correta: 
a) Os organismos mais simples e, portanto, os mais 
próximos à raiz da árvore, são os vírus. 
b) O principal processo que leva à diversificação 
dos seres vivos, à ramificação na árvore da vida, é 
a evolução por seleção natural. 
c) Se procurarmos o organismo que está na base do 
ramo que dá origem a todos os animais, veremos 
que ali consta um ser fotossintetizante. 
d) Algumas das características que surgiram 
tardiamente nas pontas dos ramos da árvore da 
vida são o DNA e a célula. 
e) A diversidade de seres vivos em nosso planeta 
era maior próxima da base da árvore do que em sua 
parte superior. 
 
Questão 25 (FUVEST) O conhecimento sobre a 
origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre 
os mecanismos de herança dessa variabilidade e 
sobre o comportamento dos genes nas populações 
foi incorporado à teoria da evolução biológica por 
seleção natural de Charles Darwin. 
 
Diante disso, considere as seguintes afirmativas: 
 
I. A seleção natural leva ao aumento da frequência 
populacional das mutações vantajosas num dado 
ambiente; caso o ambiente mude, essas mesmas 
mutações podem tornar seus portadores menos 
adaptados e, assim, diminuir de frequência. 
II. A seleção natural é um processo que direciona a 
adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando 
sobre a variabilidade populacional gerada de modo 
casual. 
III. A mutação é a causa primária da variabilidade 
entre os indivíduos, dando origem a material 
genético novo e ocorrendo sem objetivo 
adaptativo. 
 
Está correto o que se afirma em 
a I, II e III. 
b I e III, apenas. 
c I e II, apenas. 
d I, apenas. 
e III, apenas. 
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Questão 26 (URCA) A evolução das espécies é uma 
teoria aceita dentro do meio científico para 
explicar o aparecimento e desaparecimento de 
grupos de seres vivos. Assinale a proposição que 
não está de acordo com o resumo neodarwinista 
para a evolução dos seres vivos. 
a) O ambiente exerce pressão sobre as espécies 
selecionando as formas mais aptas 
b) O ambiente modifica os espécimes e ao se 
transformarem passam as características 
adquiridas aos seus descendentes  
c) Mutações ocorrem naturalmente e podem ser 
transmitidas aos descendentes  
d) As formas mais aptas tendem a se sair melhor 
em um ambiente  
e) Existe competição intraespecífica 
 
Questão 27 (UFTM) O texto ilustra um trecho de 
uma importante descoberta para a Biologia. 
(...) Em alguns casos, essas variações – um rabo de 
macaco mais forte para se pendurar num galho, 
uma língua de sapo mais longa para capturar uma 
mosca, uma flor mais colorida para atrair a atenção 
de um polinizador – são benéficas. 
Consequentemente, os indivíduos portadores 
dessas variações sobrevivem por mais tempo e se 
reproduzem com mais frequência e transmitem 
essas características ao  descendentes, enquanto 
variações prejudiciais ou menos eficientes são 
gradativamente exterminadas. ‘É uma luta pela 
sobrevivência, na qual os mais fracos e menos 
perfeitamente organizados devem sempre 
sucumbir’, escreveu Wallace. (...) 

(O Estado de S.Paulo, 29.06.2008. Adaptado.) 
 
Pode-se afirmar que Alfred Russel Wallace, assim 
como 

a) Gregor Mendel, são os elaboradores das leis de 
transmissão genética aos descendentes. 
b) Jean Baptiste Lamarck, são os idealizadores da 
lei da transmissão dos caracteres adquiridos. 
c) Watson e Crick, são os descobridores do modelo 
de dupla hélice do DNA. 
d) Charles Darwin, são os elaboradores da teoria da 
seleção natural. 
e) Thomas Morgan, são os descobridores da 
presença de genes ligados nos cromossomos. 
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RESPOSTAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C A D C C D C C B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E B B E B D E D C A 

21 22 23 24 25 26 27    

A A C B A B D    

 


