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1- Lamarck foi um grande taxonomista francês e, por isso, detentor de um vasto conhecimento sobre 

anatomia dos seres vivos. Em 1809, Lamarck, na sua obra Philosophie Zoologique, apresentou aquela que 

é considerada por muitos como a primeira teoria sobre a evolução das espécies, que radica em dois 

princípios: a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos 

caracteres adquiridos. Os 2 textos que se seguem são 

da sua autoria. 

 

“Eis uma ave terrestre que é obrigada a viver em 

regiões inundadas ou transformadas em lagos. Levada 

a procurar o alimento nas águas, quer dizer, obrigada 

a nadar, faz esforços para este fim; por isso, afasta os 

dedos e a pele que une a base destes, que adquire o 

hábito de se distender. À força de esforços repetidos 

durante gerações, esta pele desenvolver-se-ia 

lentamente, cresceria pouco a pouco, milímetro a 

milímetro. Tal seria a origem da membrana 

interdigital, característica das patas dos gansos, dos 

patos e dos cisnes.” 

“Se numa região diminuísse a intensidade das chuvas, 

as plantas passariam, como consequência, a ter 

necessidade de conservar a água. Passados muitos 

anis, à medida que a região se tornasse mais parecida 

com um deserto, as plantas transmitiriam aos descendentes as características que tinham adquirido para 

reter água. Deste modo, ter-se-iam originado as plantas típicas das regiões desérticas, como os cactos, 

capazes de armazenar grandes quantidades de água.” 

 

1.1- Identifica, com base nos textos, as (2) principais causas da evolução dos seres vivos. 

 

1.2- Identifica, nos textos, expressões que traduzam os dois princípios fundamentais da teoria de 

Lamarck (lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos). 

 

1.3- Explica, com base na teoria de Lamarck,: 

 

1.3.1- o desenvolvimento dos longos pescoços das girafas. 

 

1.3.2- o desaparecimento dos membros nas cobras. 

 

1.4- Refere o que seria de esperar que acontecesse aos descendentes de um trabalhador braçal, 

relativamente ao desenvolvimento da musculatura. 
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2- Considera a figura, que esquematiza as concepções de Lamarck, e completa: 

 
Lamarck considerava que o __________ e as _________ dos indivíduos são as causas responsáveis pela 

_______________ dos seres vivos. 

Lamarck defendia que os seres vivos têm um impulso interior, que lhes permite adaptarem-se ao meio 

quando pressionados por alguma necessidade imposta pelo ____________ . 

A necessidade de se adaptarem às condições ambientais ditaria um ____________ ou um ____________ 

de determinados órgãos, o que conduziria ao seu ___________ (hipertrofia) ou à sua ________________ , 

respectivamente – lei do uso e do desuso. 

Estas modificações permitiam aos indivíduos uma melhor adaptação ao ______________ , sendo 

________ à descendência – lei da transmissão dos caracteres adquiridos. 

 

3- A teoria de Lamarck não teve aceitação na sua época. A argumentação pouco consistente de Lamarck, a 

forte influência de Cuvier e a natural resistência à mudança que caracteriza o Homem, levaram a que as 

ideias fixistas perdurassem durante mais, aproximadamente, meio século. Lamarck acabaria por morrer 

incompreendido, cego, só e na miséria. Actualmente, esta teoria é recordada como um marco histórico, 

por ter sido a primeira teoria científica, embora com uma argumentação frágil, sobre a evolução das 

espécies. 

3.1- Refere um dado (facto) científico actual, que contrarie a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. 

 
 
 

Bom Trabalho! 
 


