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 Teorias Evolutivas 
 
1. Leia os trechos seguintes, extraídos de um texto sobre a cor de pele humana. 
“A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a 
produção de vitamina D.” 
“À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo Velho Mundo há cerca de 
100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da 
pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar porque os 
primeiros seres humanos surgiram ali.”                                           
(Scientific American Brasil, vol.6, novembro de 2002). 
 
Nesses dois trechos, encontram-se subjacentes ideias: 

a) da Teoria Sintética da Evolução. 
b) darwinistas. 
c) neodarwinistas. 
d) lamarckistas. 
e) sobre especiação. 

 
 
2. Os pesquisadores Robert Simmons e Lue Scheepers questionaram a visão tradicional de como 
a girafa desenvolveu o pescoço comprido. Observações feitas na África demonstraram que as 
girafas que atingem alturas de 4 a 5 metros, geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do 
solo. O pescoço comprido é usado como uma arma nos combates corpo a corpo pelos machos na 
disputa por fêmeas. As fêmeas também preferem acasalar com machos de pescoço grande. 
Esses pesquisadores argumentam que o pescoço da girafa ficou grande devido à seleção sexual; 
machos com pescoços mais compridos deixavam mais descendentes do que machos com 
pescoços mais curtos. 
(Simmons and Scheepers, 1996. American Naturalist Vol. 148: pp. 771-786. Adaptado). 
 
Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolve um pescoço comprido, é CORRETO  
afirmar que: 

a) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei de 
uso e desuso. As girafas que esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com 
pescoço mais comprido e, cumulativamente, através das gerações, o pescoço, em média, 
aumenta de tamanho. 

b) na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido com a 
sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se 
alimentar de folhas inacessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. 

c) na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei do 
uso e desuso. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas 
inacessíveis às outras, e deixam, portanto, mais descendentes. 

d) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a 
sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se 
alimentar de folhas inacessíveis às outras, e deixam, portanto, mais descendentes. 

e) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a 
sobrevivência diferencial de girafas. As girafas que esticam seus pescoços geram uma 
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prole que já nasce com pescoço mais comprido e, cumulativamente, através das gerações, 
o pescoço, em média, aumenta de tamanho. 

 
 
3. “O hábito de colocar argolas no pescoço, por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas, 
promove o crescimento desta estrutura, representando nestas comunidades um sinal de beleza. 
Desta forma temos que as crianças, filhos destas mulheres já nasceriam com pescoço maior, 
visto que esta é uma tradição secular” 
A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista: 

a) Teoria de Lamarck 
b) Teoria de Malthus 
c) Teoria de Wallace 
d) Teoria de Darwin 
e) Teoria de Mendel 

 
 
4. “O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna 
muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização 
dos animais... As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama; de tal 
maneira que seus corpos, como resultados de esforços repetidos de se alongar, adquiriram 
comprimento considerável...”. 
O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. 
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do 
seu autor. 

a) Seleção natural – Charles Darwin. 
b) Herança dos caracteres adquiridos – Jean Lamarck. 
c) Lei do transformismo – Jean Lamarck. 
d) Seleção artificial – Charles Darwin. 
e) Herança das características dominantes – Alfred Wallace. 

 
 
5. Considerando diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as 
respectivas justificativas. 
A – O Urso Polar é BRANCO porque vive na NEVE! 
B – O Urso Polar vive na NEVE porque é BRANCO! 
As afirmações A e B podem ser atribuídas, respectivamente, a: 

a) Lamarck e Darwin. 
b) Pasteur e Lamarck. 
c) Pasteur e Darwin. 
d) Darwin e Wallace. 
e) Wallace e Darwin. 

 
 
6. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie afim de que possamos 
afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma 
espécie: 

a) são maiores e solitários. 
b) comem mais e apresentam cores vibrantes. 
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c) vivem mais e reproduzem mais. 
d) apresentam mais membros como pernas ou patas. 
e) são mais fortes 
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 Gabarito 
 

1. D 
2. D 
3. A 
4. C 
5. A 
6. C 


