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1. Para cada uma das questões, seleccione a opção correcta. 

1.1. Das afirmações seguintes, assinale as que estão de acordo com as ideias de 
Lamarck. 
I -  O ambiente das cavernas provoca modificações nas espécies que aí vivem. 
II- A falta de luz determina a cegueira nos peixes das cavernas. 
III- Nas cavernas são seleccionados os peixes mais bem adaptados à escuridão. 
IV- Mutações génicas podem dar origem a peixes cegos. 

A- l e ll; 
B- l e III; 
C- II e III; 
D- II e IV; 
E- Ill e IV. 

1.2. Das afirmações seguintes, quais as que defendem o pensamento de Lamarck? 
I- Devido à necessidade de respirar ar atmosférico, um certo animal passou a apresentar pulmões e 

transmitiu essa característica aos descendentes. 
II- As toupeiras actuais têm olhos atrofiados porque os seus ancestrais, por viverem sob a terra, não 

necessitavam da visão. 
III- De tanto comer erva, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo. 

A- l, apenas; 
B- Ill, apenas; 
C- l e II, apenas; 
D- II e III, apenas; 
E- l, II e III. 

1.3. Analise o texto seguinte. 
"O meio ambiente criaria ao organismo uma série de necessidades que, para serem satisfeitas, exigiriam uma 
função constante de certos órgãos, o que acarretaria uma hipertrofia dos mesmos, ocorrendo atrofia no caso 
inverso".  

O texto desenvolve o conceito de... 

A- selecção natural. 
B- uso e desuso. 
C- mutação génica. 
D- variabilidade dentro da espécie. 
E- transmissão de caracteres adquiridos. 

1.4. Pode apontar-se como uma falha da Teoria Darwinista o facto de... 

A- estabelecer o conceito de selecção natural ou a sobrevivência dos mais aptos. 
B- afirmar que todas as espécies, incluindo o Homem, têm um ancestral comum. 
C- não explicar correctamente como surgem as variações. 
D- afirmar que, em face da escassez de alimentos disponíveis, os indivíduos se empenhariam 

numa luta pela vida. 
E- ignorar que, até numa mesma espécie, os indivíduos não são exactamente todos iguais entre 

si. 

1 5. Leia, atentamente, o excerto de uma notícia publicada num jornal.  

"Uma das mais graves pragas da pecuária dos Estados Unidos é provocada por Haematobia irritans, ou 
mosca-do-chifre (...), que já começa a exibir sinais de resistência a um dos métodos de combate mais eficazes, 
o uso de insecticidas sintéticos elaborados a partir de um dos componentes dos crisântemos."  

A ineficácia do insecticida pode ser explicada pelo facto de as moscas... 

A- terem-se, gradualmente, acostumado ao produto, tornando-se resistentes. 
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B- terem sofrido um processo de selecção que acabou por preservar as moscas resistentes. 
C- produzirem anticorpos que destroem o produto nos seus organismos. 
D- apresentarem mutações causadas pelo produto, ficando mais resistentes. 
E- desenvolverem uma resistência adquirida no sistema imunológico. 

1.6. Na sua viagem às ilhas Galápagos, Darwin observou diferentes espécies de tentilhões que as 
habitavam. Percebeu que a principal diferença entre elas estava na forma do bico e que essa forma 
se relacionava com o tipo de alimento disponível para as aves de cada uma das ilhas. 

A respeito do processo de evolução dos tentilhões a partir de um ancestral comum, fazem-se as 
seguintes afirmações: 

I- Diferentes mutações ocorreram em cada ilha, determinadas pela necessidade de as aves se 
adaptarem ao alimento disponível. 

II- Em cada ilha, a selecção natural eliminou os mutantes não adaptados. 
III- Foram-se acumulando mutações nas populações de cada ilha e as aves tornaram-se tão 

diferentes que deixaram de se cruzar entre si. (Assinale a(s) afirmação(ções) correcta(s).) 

A- Apenas I. 
B- Apenas l e II. 
C- Apenas l e III. 
D- Apenas II e III. 
E- l, II e III. 

1.7. O principal predador de uma espécie de caramujo é um pássaro turdídeo. Os caramujos da mata 
têm carapaças escuras, enquanto que os que vivem sobre a relva têm carapaças amarelas, menos 
visíveis contra o fundo mais claro. 

Baseados na Teoria Darwinista, podemos dizer que... 

A- os caramujos amarelos surgiram como defesa ao ataque dos turdídeos. 
B- os caramujos amarelos facilitam a acção predadora dos turdídeos. 
C- o ambiente claro da relva determina o aparecimento de caramujos amarelos. 
D- as condições ambientais actuam favorecendo caramujos amarelos. 
E- as variações do caramujo amarelo são "necessidades" impostas pelo ambiente. 

1.8. Considere os fenómenos seguintes: 
I-   Selecção natural 
II - Recombinação génica 
III- Mutação génica 

A variabilidade genética numa população pode ser aumentada por... 

A- l, apenas. 
B- II, apenas. 
C- l e II, apenas. 
D- II e III, apenas. 
E- l, II e III. 

1.9. Muitos antibióticos, inicialmente utilizados com sucesso contra bactérias patogénicas, parecem 
actualmente ter perdido toda a sua eficácia. 
Indique a afirmação que melhor explica este facto. 

A- Bactérias submetidas a antibióticos adaptam-se ao meio com antibióticos. 
B- O antibiótico induz as bactérias a modificarem o seu metabolismo, no sentido de se tornarem 

resistentes. 
C- O antibiótico selecciona, na população de bactérias, aquelas que já eram resistentes por mutações 

espontâneas. 
D- O antibiótico modifica o ambiente e provoca mutações nas bactérias. 
E- As bactérias modificam o componente activo dos antibióticos. 

1.10. As infecções hospitalares são motivo de preocupação, porque os microrganismos causadores 
são resistentes a um grande número de antibióticos. Esta resistência deve-se a(à)... 

A- modificações constantes no metabolismo microbiano para neutralizar a acção do antibiótico. 
B- adaptação individual, que não pode ser transmitida hereditariamente. 
C- adaptação individual, que pode ser transmitida hereditariamente. 
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D- utilização de muitos tipos de antibióticos num hospital, o que provoca mutações que geram a 

resistência. 
E- ampla utilização de antibióticos em ambientes hospitalares, o que selecciona linhagens resistentes. 

 
2. Assinale cada uma das seguintes afirmações com V (verdadeiro) ou F (falso). 

2.1. Todos os seres vivos que existem actualmente na Terra são procariontes. 
2.2. A Hipótese Autogénica procura explicar a origem dos procariontes. 
2.3. A Hipótese Endossimbiótica procura explicar a origem dos eucariontes. 
2.4. Segundo a Hipótese Endossimbiótica, as mitocôndrias tiveram origem nos cloroplastos. 
2.5. A afirmação: "Os eucariontes resultam de relações simbióticas estáveis e permanentes" está de 

acordo com a Hipótese Endossimbiótica. 
2.6. Os primeiros seres vivos existentes na Terra seriam pequenos seres multicelulares. 
2.7. Os seres multicelulares terão evoluído a partir de seres unicelulares. 
2.8. Estruturas semelhantes às actuais colónias, de que é exemplo Volvox, terão sido um estado 

intermédio na evolução para a multicelularidade. 
2.9. A evolução para a multicelularidade conduziu a uma diminuição da especialização celular. 
2.10. Os tecidos são característicos dos seres unicelulares. 
 

3. Leia o seguinte texto: 
“A ave mergulha, por ter necessidade de procurar a sua presa, tenta deslocar-se à superfície, separando os dedos 
e empurrando a água. A pele adquire o hábito de ser esticada, formando uma membrana entre os dedos. Os filhos 
nascerão já com membranas idênticas.” 

3.1. Este texto pode ser atribuído a… 
A- Wallace. 
B- Darwin. 
C- Lamarck. 
D- Cuvier. 

 
4. Na figura 1 está representado, esquematicamente, um tipo de selecção natural observado nas chitas 

(Acinonyx jubatus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 

 

4.1. Com base nos dados do gráfico da figura 1, faça corresponder a cada uma das letras das 
afirmações seguintes um dos números da chave. 

Afirmações 
A – A selecção natural favoreceu os alelos responsáveis pelo aumento de peso. 
B – Ao longo do tempo foi variando o fenótipo predominante nas chitas. 
C – Actualmente a diversidade fenotípica, relativa ao peso, observada nas chitas é maior. 
D – As chitas de maior peso foram eliminadas ao longo do tempo. 
E – A evolução verificada no peso das chitas contribuiu para um maior sucesso reprodutor. 

Chave 
1 – Apoiada pelos dados. 
2 – Contrariada pelos dados. 
3 – Não há dados suficientes. 
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4.2. Admita que as chitas actuais estão em perigo de extinção e apresentam reduzida variabilidade 
genética. Estabeleça uma relação entre estes dois dados. 

4.3. Explique, de acordo com a teoria neodarwinista, a evolução observada no peso das chitas. 
 
5. A figura 2 representa os efeitos da disseminação de um antigo grupo animal na procura de novos 

ambientes. 
Neste processo, estão implicados fenómenos 
de... 

A- analogia. 
B- evolução convergente. 
C- evolução divergente. 
D- dois dos anteriores. 
E- nenhum dos anteriores. 

 

 
 
 
 
 
6. Na figura 3, está representada uma situação de… 

A- analogia. 
B- órgãos vestigiais. 
C- homologia. 
D- evolução divergente. 
E- nenhuma das situações anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Entre os princípios básicos da Teoria da Evolução de Darwin, encontram-se os seguintes: 

A- O número de indivíduos de uma espécie mantém-se mais ou menos constante no decorrer das 

gerações. 
B- A selecção dos indivíduos de uma espécie faz-se ao acaso. 
C- Os indivíduos de uma espécie apresentam variações nas suas características. 
D- No decorrer das gerações, diminui sempre a adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. 
E- A luta pela vida é uma consequência da disparidade entre população e alimento.  

(Assinale as opções correctas.) 
 
8. Em 1950, um vírus foi introduzido numa região da Austrália para controlar o grande aumento de 

coelhos europeus. O primeiro surto de mixomatose matou 99,8% dos coelhos infectados. O surto 
seguinte matou 90%. No terceiro surto, apenas 40% a 60% dos coelhos infectados morreram e a 
população voltou a crescer novamente. O vírus é transmitido por mosquitos que só picam coelhos 
vivos. O declínio da mortalidade dos coelhos foi atribuído a factores evolutivos. 

8.1. Do ponto de vista evolutivo, o que ocorreu na população de coelhos? 

8.2. De que forma os mosquitos podem ter contribuído para a diminuição da mortalidade dos coelhos? 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

Figura 3 
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9. Num determinado local, vivem duas formas de caracóis, uma de concha clara e outra de concha 
escura, que servem de alimento a certos pássaros. A forma de concha clara é a mais abundante. 
Supondo que tal local se torne, gradualmente, mais escuro com o passar do tempo, qual dos gráficos 
seguintes representa melhor o que deve ocorrer com cada uma das formas de caracóis, devido à 
actuação da selecção natural? 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. A evolução manifesta-se através de modificações ocorridas ao longo do tempo, algumas das quais 

podem ser deduzidas a partir de dados actuais. 
10.1. Considere os seguintes dados: 

- Duas famílias de plantas (cactos e eufórbias), com origens evolutivas diferentes, invadiram desertos 
em dois locais diferentes do globo terrestre. 

- Os cactos e as eufórbias actuais apresentam espinhos, caules com tecidos que armazenam água e, 
superficialmente, parecem semelhantes; no entanto, apresentam flores diferentes. 

Com base nos dados referidos, faça corresponder V (verdadeiro) ou F (falso) a cada uma das letras que 
identificam as afirmações seguintes: 

A - Os cactos e as eufórbias apresentam estruturas análogas.  
B - As duas famílias de plantas sofreram evolução divergente. 
C - A selecção natural favoreceu a existência de características semelhantes entre cactos e 

eufórbias. 
D - As duas famílias de plantas sofreram pressões selectivas semelhantes.  
E - Os cactos e as eufórbias apresentam o mesmo fundo genético. 

10.2. Justifique a escolha que efectuou para a afirmação B da pergunta anterior. 
 
11. Em 1960, em Banguecoque, soluções de DDT a 0,05% mataram 50% dos mosquitos. Em 1967, em 

Banguecoque, soluções de DDT a 5,0% mataram 50% dos mosquitos e, em 1969, já foi necessária uma 
solução de DDT a 15,0% para matar os mesmos 50% dos mosquitos. 

11.1. "Os mosquitos adquiriram individualmente, com o tempo, resistência ao DDT." Comente a 
afirmação. 

11.2. Indique o tipo de selecção referido no texto. 

11.3. Refira o papel do Homem nas alterações sofridas pela população de mosquitos. 
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12. No início do século XX, com o objectivo de controlar uma praga em citrinos, foi utilizado um insecticida 
contendo cianeto. Posteriormente, estudos genéticos efectuados em insectos sobreviventes revelaram a 
presença de um gene que lhes possibilitava a decomposição do cianeto em compostos inofensivos. Pouco 
tempo depois, verificou-se que toda a população era resistente ao insecticida. 

12.1. Indique o fenómeno que originou o gene responsável pela decomposição do cianeto, nestes 
insectos. 

12.2. Explique a importância do fenómeno, referido na pergunta anterior, para o neodarwinismo. 

12.3. Refira possíveis consequências do facto de a população de insectos se ter tornado resistente ao 
insecticida. 

 
13. Nos hospitais é frequente ocorrer a morte de pacientes devido a infecções generalizadas provocadas 

por estirpes de bactérias resistentes aos antibióticos que as destroem. 

13.1. Formule uma hipótese explicativa para o aparecimento destas bactérias multirresistentes nos 
hospitais. 

13.2. Como explicaria Darwin o aparecimento destas estirpes bacterianas? 

13.3. Indique os desafios que coloca à Medicina o fenómeno descrito no enunciado da pergunta. 
 

14. Actualmente, a mera delimitação de pequenas áreas isoladas, como sejam parques ou reservas 
naturais, com o objectivo da conservação da Natureza, tem vindo a ser posta em causa por especialistas 
que defendem a necessidade de, em simultâneo, se estabelecerem corredores ecológicos entre as 
diferentes áreas protegidas. 
Relacione a criação dos referidos corredores com a capacidade de adaptação das espécies em vias de 
extinção a ambientes em mudança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho! 


