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Evolução humana 

 

Resumo 

 

 

 
 

Os Antropoides, também conhecidos como Similiformes, são um grupo formado por humanos, bonobos, 

orangotangos, chimpanzés, gorilas, entre outros primatas, e compartilham características que indicam relações 

evolutivas, como bom desenvolvimento cerebral, olhos frontais, polegares opositores, entre outras, assim como 

também tem um ancestral em comum. 

 

 
Representação da evolução da família Hominidae, incluindo a linhagem dos chimpanzés (Chimpanzee) e dos humanos (Homo sapiens) 
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Os primeiros hominídeos eram pertencentes ao Gênero Australopithecus, e já apresentava características tidas 

como humanas, com a postura ereta e o andar bípede: a escápula se localiiza na região das costas, os pés são 

mais curvos, mudanças nos ossos do quadril e joelhos para melhor distribuição de peso. Estudos mostram que 

essas características foram selecionadas a partir de mudanças do ambiente, onde os ancestrais que viviam em 

florestas agora passaram a vivem em regiões de campos abertos. Um exemplo famoso de Australopithecus é 

o fóssil Lucy, com 3,2 milhões de anos, que apesar das características de bipedalismo, ainda apresentava crânio 

pouco desenvolvido. 

 

 
Lucy, um dos mais antigos hominídeos encontrados 

 

Posteriormente ao Australopithecus, pode-se observar ancestrais humanos já pertencentes ao gênero Homo e 

ao gênero Paranthropus. Os Paranthropus formam um grupo irmão ao clado Homo, e surgiu há 

aproximadamente a 2,7 milhões de anos atrás, chegando a conviver com o gênero Homo nas regiões africanas. 

Apresentavam mandíbulas fortes e um nicho ecológico especializado, tendo dificuldades de sobreviver em 

ambientes com grandes mudanças de climas. 

 

Pesquisas indicam que os primeiros ancestrais do homem moderno, Homo sapiens, surgiram há cerca de 2,2 

milhões de anos. O Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, foi a primeira linhagem a se diferenciar, e era capaz 

de fabricar e manusear ferramentas rudimentares por conta das mãos desenvolvidas, além de apresentar já 

uma postura mais ereta e caixa craniana mais desenvolvida. O H. erectus foi a primeira linhagem a migrar para 

fora da África, e surgiu há cerca de 1,3 milhões de anos. Era capaz de produzir ferramentas mais complexas, 

fogo, e cobrir-se com peles de animais para evitar o frio. 

 

O Homo heidelbergensis migrou da África para Europa, que apresentava adaptações às regiões frias, como um 

menor tamanho corporal para evitar a perda de calor. O Homo neanderthalensis também foi uma linhagem que 

migrou para Europa, e já apresentava um cérebro bastante desenvolvido, produzia suas próprias ferramentas, 

roupas e vilas, com grande desenvolvimento de sociedades e culturas. Chegou a coexistir durante muito tempo 

com a nossa linhagem de H. sapiens. Embora sejam espécies distintas, há evidências que apontam para o 

cruzamento entre H. neanderthalensis e H. sapiens, explicando a presença de DNA compartilhado entre estas 

espécies. 
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Evolução da tribo Hominini, dentro da família Hominidae, mostrando representação da evolução do formato do crânio e relações 

biogeográficas. 

 

O Homo sapiens apresenta duas subespécies, o Homo sapiens idaltu (extinto) e o Homo sapiens sapiens. 

Atualmente H. sapiens sapiens é a única espécie de Hominini vivente, sendo a única vez na história evolutiva 

que este gênero apresenta uma única espécie vivente. Nosso tamanho cerebral é menor que o de H. 

neanderthalensis, porém ainda é mais desenvolvido que as outras linhagens de hominídeos. 

 

Mais recentemente novos fósseis têm sido descobertos e novas relações evolutivas vêm sido discutidas. Em 

2015 foi identificado o Homo naledi, de uma região da África do Sul, com características primitivas, porém que 

chegou a conviver com H. sapiens. O fóssil mais recentemente descrito da linhagem humana foi o Homo 

luzonensis, descoberto em 2019 nas Filipinas. Foram encontrados ossos de o que provavelmente era uma 

família, com semelhanças e diferenças entre outras espécies de Homo, sendo seu posicionamento evolutivo 

ainda discutido. 
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Exercícios 

 

1. À luz do conhecimento atual, observe a ilustração abaixo e aponte a alternativa que melhor responde a 

pergunta: o homem é originário do macaco? 

 

a) A espécie Homo sapiens se distingue de outros hominídeos e, portanto, não se originou dos 

macacos, que são primatas. 

b) Os gêneros Homo e Australopithecus representam o homem moderno e conviveram na mesma 

época com os macacos; assim, não são seus descendentes. 

c) Chimpanzés são bípedes e parecidos morfologicamente com o homem; portanto, os chimpanzés 

deram origem ao homem. 

d) Os seres humanos e chimpanzés possuíam um ancestral em comum e divergiram ao longo da 

evolução. 

e) Os seres humanos e chimpanzés convergiram ao longo da evolução desenvolvendo características 

análogas. 

 
 

2. Quando se fala em direitos humanos, um dos temas mais discutidos é a discriminação que alguns grupos 

étnicos fazem em relação a outros. Do ponto de vista da Biologia, tal questão é debatida sob um título 

equivocado que é a palavra racismo. 

Justifique por que é incorreto falar em diferentes raças do homem atual. 
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3. Há cerca de 40.000 anos, duas espécies do gênero Homo conviveram na área que hoje corresponde à 

Europa: H. sapiens e H. neanderthalensis. Há cerca de 30.000 anos, os neandertais se extinguiram, e 

tornamo-nos a única espécie do gênero. No início de 2010, pesquisadores alemães anunciaram que, a 

partir de DNA extraído de ossos fossilizados, foi possível sequenciar cerca de 60% do genoma do 

neandertal. Ao comparar essas sequências com as sequências de populações modernas do H. sapiens, 

os pesquisadores concluíram que de 1 a 4% do genoma dos europeus e asiáticos é constituído por DNA 

de neandertais. Contudo, no genoma de populações africanas não há traços de DNA neandertal. 

Isto significa que: 

a) Os H. sapiens, que teriam migrado da Europa e Ásia para a África, lá chegando entrecruzaram com 

os H. neanderthalensis. 

b) Os H. sapiens, que teriam migrado da África para a Europa, lá chegando entrecruzaram com os H. 

neanderthalensis. 

c) O H. sapiens e o H. neanderthalensis não têm um ancestral em comum. 

d) A origem do H. sapiens foi na Europa, e não na África, como se pensava. 

e) A espécie H. sapiens surgiu independentemente na África, na Ásia e na Europa. 

 
 

4. Em abril de 2009, o Mackenzie homenageou o grande pesquisador Charles Darwin, promovendo ciclo de 

debates e de reflexões a respeito das teorias da evolução. Segundo a teoria de Darwin, considere as 

afirmações abaixo. 

I. A espécie humana leva vantagem sobre as outras espécies, pois a medicina garante a sobrevivência 

de indivíduos com características desvantajosas. 

II. O homem descende diretamente do macaco, ou seja, um ancestral deu origem ao macaco e este 

deu origem ao homem. 

III. Darwin, na sua teoria original, não soube explicar que as diferenças entre os indivíduos ocorrem, 

principalmente, por mutações genéticas. 

IV. Todos os seres vivos, incluindo o homem, tiveram um ancestral comum. 

 
Estão corretas, apenas: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 
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5. A perda de pelos foi uma adaptação às mudanças ambientais, que forçaram nossos ancestrais a deixar 

a vida sedentária e viajar enormes distâncias à procura de água e comida. Junto com o surgimento de 

membros mais alongados e com a substituição de glândulas apócrinas (produtoras de suor oleoso e de 

lenta evaporação) por glândulas écrinas (suor aquoso e de rápida evaporação), a menor quantidade de 

pelos teria favorecido a manutenção de uma temperatura corporal saudável nos trópicos castigados por 

calor sufocante, em que viveram nossos ancestrais.  

Scientific American. Brasil, mar. 2010 (adaptado). 

De que maneira o tamanho dos membros humanos poderia estar associado à regulação da temperatura 

corporal? 

a) Membros mais longos apresentam maior relação superfície/volume, facilitando a perda de maior 

quantidade de calor.  

b) Membros mais curtos têm ossos mais espessos, que protegem vasos sanguíneos contra a perda 

de calor.  

c) Membros mais curtos desenvolvem mais o panículo adiposo, sendo capazes de reter maior 

quantidade de calor. 

d)  Membros mais longos possuem pele mais fina e com menos pelos, facilitando a perda de maior 

quantidade de calor.  

e) Membros mais longos têm maior massa muscular, capazes de produzir e dissipar maior quantidade 

de calor. 

 
 

6. O Homo sapiens deve ter surgido há cerca de 200 mil anos. Sua capacidade intelectual, porém, parece 

ter evoluído pouco durante 130 mil anos. Há 70 mil anos, conforme propõem alguns pesquisadores, uma 

catástrofe natural  teria provocado grandes alterações  climáticas,  responsáveis pela quase extinção da 

espécie. Registros fósseis de cerca de 50 mil anos sugerem um crescimento do intelecto dos 

descendentes dos indivíduos que sobreviveram, manifestado por interesse artístico, grande criatividade 

e capacidade de comunicação, que são características do homem moderno. Poder-se-ia, supor, assim, 

que o clima adverso teria favorecido o desenvolvimento da capacidade intelectual do Homo sapiens. 

Indique o mecanismo evolutivo descrito e explique a sua atuação. 
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7. Observe o gráfico abaixo, que demonstra a evolução da variação do tamanho do crânio em relação à 

massa corporal entre espécies de três grupos de hominoides. 

 

 
 
Após observação, assinale a afirmativa incorreta: 

a) No Homo houve, proporcionalmente, maior aumento percentual do crânio em relação ao do corpo. 

b) Os Australopitecos têm crânios menores para o tamanho de seus corpos do que os macacos. 

c) No Homo ocorreu maior aumento de crânio em relação ao corpo do que em macacos e 

Australopitecos. 

d) Em todos os três grupos, as espécies com crânios relativamente grandes também têm corpos 

grandes. 

 
 

8. A evolução humana tornou-se 100 vezes mais rápida e provocou um aumento das diferenças genéticas 

entre pessoas que vivem em continentes diferentes […]. As evidências encontradas por um grupo de 

antropólogos americanos das universidades de Utah e Winconsin-Madison põem em xeque a antiga 

teoria de que a evolução desacelerou ou parou por completo no homem. A análise dos cientistas sugere, 

no entanto, que o processo de seleção natural se tornou cada vez mais veloz. […] Quando os seres 

humanos surgiram na África e se dispersaram por outras regiões, há 40 mil anos, o ritmo da evolução se 

acelerou em comparação com os seis milhões de anos anteriores. Desde então, mais mutações são 

produzidas. 

EVOLUÇÃO…, 2007 

A partir da análise das informações do texto e de conhecimentos sobre a evolução biológica, é correto 
afirmar: 

a) O processo evolutivo na espécie humana é cada vez mais dependente de características adquiridas. 

b) As epidemias de doenças graves, que em muitos momentos da história reduziram o tamanho das 

populações humanas, atuaram naturalmente como fator de seleção. 

c) O fluxo gênico entre populações humanas contribui para acentuar diferenças fenotípicas entre 

essas populações. 

d) O potencial de manipulação do ambiente de Homo sapiens, que vem sendo ampliado com o 

desenvolvimento tecnológico, contribui para tornar a espécie mais suscetível a evoluir. 

e) As mutações, sendo eventos direcionados pelo ambiente, representam a base molecular universal 

no processo evolutivo. 

9. A figura abaixo mostra uma das possíveis hipóteses sobre a filogenia dos primatas com origem no Velho 

Mundo, um grupo chamado Cercopithecidae. Baseando-se nessa filogenia, assinale a alternativa correta. 
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a) O homem surgiu antes dos outros primatas na história evolutiva do grupo. 

b) O gorila é mais próximo, filogeneticamente, do homem e do chimpanzé do que do orangotango e do 

gibão. 

c) O chimpanzé é mais próximo, filogeneticamente, do gorila do que do homem. 

d) O homem e o gorila deveriam ser incluídos em grupo taxonômico separado dos outros primatas. 

e) Não é possível saber se o orangotango é mais próximo filogeneticamente do gibão ou dos outros 

primatas. 

 

10. Estudar a evolução de um determinado grupo de organismos é algo complexo, difícil mesmo. Como 

saber quais etapas evolutivas se sucederam na evolução? O que veio primeiro? Nesse sentido os 

cientistas têm buscado na natureza provas da evolução. Essas provas aparecem principalmente de duas 

maneiras básicas. 

Pergunta-se: quais são essas duas maneiras principais pelas quais os cientistas têm estudado 

a evolução? 

 



 
 

 

 

9 

Biologia 
 

Gabarito 

 

1. D 
Ao longo da evolução o homem e o restante dos primatas se divergiram, porém ambos tiveram um 
ancestral em comum. 

 
2. Porque toda população humana atual pertence à subespécie Homo sapiens sapiens, não havendo 

distinção entre raças humanas, independente da aparência física, afinal estas diferenças são apenas 
variações intraespecíficas. 
 

3. B  
Por saber que parte do material genético do homem é neandertal, significa que as duas espécies acabaram 
entrecruzando na época em que conviveram juntos. 

 
4. C 

A afirmativa I está errada pois Darwin nunca mencionou que a espécie humana teria vantagem sobre as 
demais devido a medicina. A afirmativa II também está errada pois o homem e o macao tiveram um 
ancestral em comum. 

 
5. A 

Podemos ver pelo texto que uma maior relação superfície/volume favorece a eliminação de suor, e isto 
acaba causando uma diminuição da temperatura da pele, facilitando a perda de calor. 

 
6. O processo em questão é a seleção natural, que teria selecionado humanos capazes de lidar com situações 

adversas e utilizar seu intelecto na busca de soluções aos problemas impostos pelo meio. 
 

7. B 
O gráfico mostra que quanto maior a massa corporal dos Australopitecos, o volume craniano não teve um 
aumento significativo. 

 
8. B  

As doenças, caracterizadas pelo parasitismo são um dos fatores que podem regular a população de uma 
espécie e neste caso regulou a população humana. 

 
9. B 

Olhando o cladograma, nota-se que existiu um ancestral comum ao gorila, chimpanzé e o homem. Este 
ancestral é mais recente que o gibão e o orangotango. 

 
10. O estudo comparado de registros fósseis e a análise comparativa das sequências de bases nitrogenadas 

do DNA de espécies distintas pode permitir a determinação do grau de parentesco evolutivo. 
 


