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1. Ao longo da evolução, as variações e adaptações nos dentes dos mamíferos são numerosas 

e surpreendentes.  

 

 
 

A conformação dos dentes sugere o cardápio possível das espécies, sendo correto afirmar que  

a) dentes de superfície plana revelam uma dieta herbívora composta predominantemente 

de gramíneas e são típicos de onívoros, cujos crânios são representados nas imagens A 

e B acima.  

b) os incisivos, caninos e molares estreitos têm formas diversas, que podem cortar ou 

destacar alimentos. O crânio representado na figura A acima sugere que se trata de um 

carnívoro.  

c) os incisivos, caninos e molares estreitos têm formas diversas, que podem cortar ou 

destacar alimentos. Os caninos para perfurar ou rasgar, como os representados na 

imagem B acima, são típicos de carnívoros.  

d) dentes de superfície plana revelam uma dieta herbívora composta predominantemente 

de gramíneas e são típicos de onívoros como os felinos, representados na imagem A 

acima. 

 

 

2. Olhos pouco desenvolvidos e ausência de pigmentação externa são algumas das 

características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Dentre 

esses organismos, encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos 

e anelídeos. Em relação às características mencionadas, é correto afirmar que:  

a) O ambiente escuro da caverna induz a ocorrência de mutações que tornam os 

organismos albinos e cegos, características que seriam transmitidas para as gerações 

futuras.  
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b) Os indivíduos que habitam cavernas escuras não utilizam a visão e não precisam de 

pigmentação; por isso, seus olhos atrofiam e sua pele perde pigmentos ao longo da 

vida.  

c) As características típicas de todos os animais de caverna surgiram no ancestral comum 

e exclusivo desses animais e, portanto, indicam proximidade filogenética.  

d) A perda de pigmentação e a perda de visão nesses animais são características 

adaptativas selecionadas pelo ambiente escuro das cavernas.  

 

 

3. No início da década de 1950, o vírus que causa a doença chamada de mixomatose foi 

introduzido na Austrália para controlar a população de coelhos, que se tornara uma praga. 

Poucos anos depois da introdução do vírus, a população de coelhos reduziu-se drasticamente. 

Após 1955, a doença passou a se manifestar de forma mais branda nos animais infectados e a 

mortalidade diminuiu. Considere as explicações para esse fato descritas nos itens de I a IV:  

 

I. O vírus promoveu a seleção de coelhos mais resistentes à infecção, os quais deixaram maior 

número de descendentes. 

II. Linhagens virais que determinavam a morte muito rápida dos coelhos tenderam a se 

extinguir.  

III. A necessidade de adaptação dos coelhos à presença do vírus provocou mutações que lhes 

conferiram resistência.  

IV. O vírus induziu a produção de anticorpos que foram transmitidos pelos coelhos à prole, 

conferindo-lhe maior resistência com o passar das gerações.  

 

Estão de acordo com a teoria da evolução por seleção natural apenas as explicações  

a) I e II  

b) I e IV  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 

 

 

4. 

diminui e, além disso, estas mudanças são hereditárias. A afirmação faz referência aos 

mecanismos que explicariam a transmissão das características biológicas de pais para filhos: 

lei do uso e desuso e transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Pode-se afirmar que 

esses mecanismos de herança eram aceitos  
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a) tanto por Lamarck quanto por Darwin. Porém, para Darwin, esses mecanismos apenas 

explicavam a transmissão das características hereditárias, enquanto que a evolução em 

si era explicada como resultado da ação da seleção natural sobre a variabilidade.  

b) tanto por Lamarck quanto por Darwin. Para ambos, esses mecanismos, além de 

explicarem a herança das características hereditárias, também explicavam a evolução 

das espécies ao longo das gerações. Para Darwin, porém, além desses mecanismos 

deveria ser considerada a ocorrência das mutações casuais.  

c) exclusivamente por Lamarck. Cerca de 50 anos depois de Lamarck, Darwin demonstrou 

que as características adquiridas não se tornam hereditárias e apresentou uma nova 

teoria capaz de explicar o mecanismo da herança: a seleção natural.  

d) exclusivamente por Lamarck. Essas explicações sobre o mecanismo da herança foram 

imediatamente contestadas pela comunidade científica. Coube a Darwin apresentar o 

mecanismo ainda hoje aceito como correto: a Teoria da Pangênese, que complementa a 

Teoria da Evolução.  

e) exclusivamente por Lamarck. Darwin sabia que essa explicação não era correta e por 

isso, nesse aspecto, era contrário ao lamarckismo. Contudo, Darwin não tinha melhor 

explicação para o mecanismo da herança. Coube a Mendel esclarecer que o material 

hereditário é formado por DNA. 

 

 

5. No ano em que se comemoram 200 anos do nascimento de Charles Darwin, pode-se 

afirmar que os princípios-chave propostos por ele continuam válidos? Cite um desses 

princípios e justifique sua resposta. 
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Gabarito  
 

1. B 

2. D 

3. A 

4. A 

5. Sim. O príncipio-chave da teoria Darwinista é a seleção natural, considerada válida até 

hoje para explicar mecanismos evolutivos. 

 

 


