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1. 

 
     Charles Robert Darwin, famoso naturalista 

britânico, nasceu há duzentos anos, em 12 de 

Fevereiro de 1809. Darwin ficou conhecido 

mundialmente pela sua obra sobre a evolução dos 

seres vivos, ‘A Origem das Espécies’ (1859), que 

completou cento e cinquenta anos em 24 de 

novembro de 2009.  

     Em homenagem ao nascimento de Darwin e sua 

obra, diversas entidades têm organizado eventos no 

mundo inteiro desde sua morte, aos 73 anos, em 19 

de Abril de 1882.  

     Destacando as contribuições de Darwin para 

ciência e promoção da ciência, foi instituído O Dia 

Darwin, comemorado esporadicamente em sua casa 

na Inglaterra, Down House.  

Há um século, 1909, o centenário de Darwin foi 

comemorado na Academia de Ciências de Nova 

York.  

Uma das grandes ideias do darwinismo é 

a) o exemplo de mutação como principal fator evolutivo. 

b) a seleção natural ou sobrevivência do mais apto. 

c) a lei do uso e desuso. 

d) a recombinação gênica como fator determinante da evolução. 

e) a mutação e a recombinação gênica como principais fatores evolutivos. 

 

2.  

Antibióticos são compostos químicos de origem natural ou sintética (medicamentos), que atuam na 

falência de agentes patogênicos ao ser humano, ou também resultando na inibição do desenvolvimento desses 

agentes, agindo seletivamente na população de microrganismos, como por exemplo, das bactérias. 

Contudo, algumas espécies podem manifestar resistência aos antimicrobianos, ocorrendo 

normalmente por meio de mutações que proporcionam a síntese de enzimas capazes de conferir a inativação 

de tais substâncias. Essa tolerância, com princípio genético, estabiliza-se à medida que alterações gênicas vão 

surgindo em benefício da sobrevivência e da manutenção de uma linhagem bacteriana.  

Nas bactérias, genes que conferem resistência aos antibióticos encontram-se geralmente em pequenos 

filamentos de DNA extracromossômico (plasmídeos), transferidos de um organismo ao outro (mesmo de 

espécies diferentes), durante a conjugação. De geração em geração, essa característica é então repassada, 

proporcionalmente aumentando o número de bactérias que a possui, e reduzindo a concentração dos 

organismos não portadores desse incremento adaptativo. Quando um processo infeccioso acomete o ser 

humano, e este faz uso de antibióticos, o potencial medicamentoso age sobre a parede celular do agente 

etiológico (das bactérias), eliminando formas sensíveis (não resistentes). Erroneamente dizemos que após um 

tratamento ineficaz, o processo infeccioso ainda persiste ou mesmo se intensifica. Isso ocorre por diversos 

fatores, na maioria dos casos por inobservância do indivíduo medicado quanto à periodicidade da prescrição, 

automedicação, ou muito raramente por prescrição indevida. 



Bactérias nesse caso ficam parcialmente submetidas à eficácia do antibiótico ou seu efeito em 

situações de uso correto apenas age sobre as não resistentes, persistindo as resistentes (selecionadas pela 

existência de um genótipo favorável) permanecendo a infecção. 

 

Sobre os conhecimentos do texto pode-se afirmar que 

a) o uso do antibiótico deixou a bactéria resistente. 

b) o antibiótico provocou mutações nas bactérias tornando-as resistentes. 

c) as bactérias, ao entrarem em contato com o antibiótico, reconhecem sua fórmula química e se adaptam ao 

remédio. 

d) as bactérias resistentes são insensíveis ao antibiótico em razão de mutações que ocorreram ao acaso. 

e) os antibióticos não são capazes de realizar seleção de bactérias resistentes por não atuar sobre o DNA 

bacteriano. 

 

3.  

O MAIS ANTIGO HOMO SAPIENS 

ENCONTRADO NA ETIÓPIA 

Com 160 mil anos, fósseis reforçam a hipótese de 

que o homem moderno veio da África. 

 

     Fósseis do mais antigo Homo sapiens descoberto 

até hoje foram desenterrados em um sítio 

paleontológico na Etiópia. Estima-se que datem de 

cerca de 160 mil anos. A descoberta apoia a teoria 

segundo a qual o homem moderno evoluiu na África 

e depois se espalhou pelos outros continentes. O 

estudo foi feito por paleontólogos, geólogos e 

arqueólogos de 14 países, liderados por Tim White, 

da Universidade da Califórnia em Berkeley (EUA). 

Em dois artigos publicados na revista Nature de 12 

de junho, os pesquisadores descrevem os crânios 

fossilizados de dois adultos e uma criança 

encontrados na vila de Herto, 230 quilômetros a 

nordeste da capital Adis Abeba. 

     Um dos crânios de adulto é o mais completo dos 

fósseis: só lhe falta a mandíbula. Os dois outros 

fósseis estavam quebrados; mais de 200 pedaços do 

crânio de criança foram recuperados em uma área de 

cerca de 400 m2. Também foram encontrados dentes 

isolados e pedaços de crânios de outros sete 

indivíduos.  

     As peças foram datadas pelo método de 

aquecimento com laser de argônio, pois a idade dos 

fósseis era muito avançada para uma datação precisa 

por carbono-14. A técnica adotada determina a idade 

das camadas do solo abaixo e acima dos fósseis e 

estabelece assim a idade mínima e máxima para eles 

(no caso, 154 mil e 160 mil anos). 

 

 
O crânio representado na imagem anterior é o mais 

bem conservado entre os fósseis encontrados da nova 

subespécie. Os dentes gastos indicam que esse 

indivíduo tinha cerca de 30 anos 

Para a Biologia, fósseis 

a) são provas de que no passado outros animais habitaram a Terra e não apresentam parentesco com os seres 

atuais. 

b) são provas da evolução. 

c) deixam muitas dúvidas sobre o seu grau de parentesco com os seres atuais. 

d) demonstram que a lei do uso e desuso é verdadeira. 

e) não explicam a evolução das aves a partir dos répteis e sim a partir de um grupo ancestral de protistas que 

habitavam grandes florestas africanas. 

 

4. Muitos animais mudam a cor do pelo ou da plumagem consoante a época do ano. Essa mudança permite-lhes, 

por exemplo, adquirir cores semelhantes às dos locais onde vivem, tornando-os mais difíceis de detectar pelos 

predadores. 

Tanto lebres como perdizes dos países frios mudam a cor do castanho para o branco durante o Inverno, o 

que as torna difíceis de detectar no meio da neve. 

A mudança de cor nesses animais é um fenômeno 

a) ligado ao uso dos diferentes habitats por seus antepassados.  



b) causado por mutações que ocorreram ao acaso permitindo a ocorrência da seleção natural. 

c) que não está ligado ao DNA das células. 

d) causado apenas por forças ambientais sem nenhuma relação com o DNA do indivíduo.  

e) ligado apenas à reprodução não tendo relação com a camuflagem no ambiente. 

 

5. A teoria sintética da evolução ou Neodarwinismo foi formulada por vários pesquisadores durante anos de 

estudos, tomando como essência noções de Darwin sobre a seleção natural e incorporando noções atuais de 

genética. A mais importante contribuição individual da Genética, extraída dos trabalhos de Mendel, substituiu o 

conceito antigo de herança por meio da mistura de sangue pelo conceito de herança por meio dos genes.  

Essa teoria baseia-se em quatro processos básicos da evolução exceto 

a) mutação. 

 b) recombinação. 

c) deriva genética. 

d) seleção natural. 

e) uso e desuso. 

 

6. UFAC – As transformações sofridas pelos seres vivos ao longo do tempo são o foco dos estudos 

evolucionários. 

As alternativas podem ser consideradas evidências evolutivas, exceto 

a) fósseis, posto que são considerados testemunhas dos processos evolutivos que os seres vivos vêm passando ao 

longo de milhares ou milhões de anos. 

b) presença de órgãos vestigiais, já que pode ser um indicativo de uma origem ancestral comum. 

c) analogias, porque sua análise evidencia estruturas com a mesma função. 

d) análise bioquímica, visto que pode revelar semelhanças entre espécies. 

e) homologias, pois indicam que estruturas têm origens embrionárias diferentes, mas que sempre desempenham 

a mesma função.  

 

7. Fuvest-SP – O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre indivíduos, sobre os mecanismos de 

herança dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes nas populações foi incorporado à teoria da 

evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin. 

Diante disso, considere as seguintes afirmativas:  

I. A seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente; 

caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados e, assim, diminuir 

de frequência. 

II. A seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a 

variabilidade populacional gerada de modo casual. 

III. A mutação é a causa primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem a material genético novo e 

ocorrendo sem objetivo adaptativo. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, II e III. 

b) I e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I, apenas. 

e) III, apenas.  

 

8.  

a) Sabendo que q= 0,4 e p=0,6, a frequência dos indivíduos RR será: 

 

 

 

b) a frequência dos indivíduos RR será: 

 

 

 

 

 



9. Uma população teórica em equilíbrio, 16% dos indivíduos são míopes e o restante visão normal, qual a 

frequência de genes recessivos e dominantes para esse caráter nessa população, sabendo-se que a miopia é 

determinada por gene recessivo.   

 

 

 

 

 

10. A evolução começou a ser estudada pelo naturalista inglês Charles Darwin. Com base em seus estudos, hoje 

sabemos que os seres humanos e os símios possuem um ancestral comum. Sobre os hominídeos, relacione a 

espécie com suas principais características. 

 

I. Australopithecus afarensis             

 

 

II. Homo habilis 

 

 

 

 

 

 

 

III. Homo erectus    

 

 

 

 

IV. Homo neandertalensis 

 

 

 

V. Homo sapiens 

 

 

 

 

(  ) Viveu há cerca de 3 milhões de anos, era 
um pouco mais alto que o chimpanzé. Já 
caminhava sobre os dois pés e usava longos 
braços para se pendurar nas  árvores. 

(  ) Viveu entre 6 milhões de anos e 150 mil 
anos atrás. Saiu da África, alcançando a Europa, 
a Ásia e a Oceania. Fabricava instrumentos de 
pedra mais complexos e cobria o corpo com  peles 
de animais. Vivia em grupos de vinte a trinta 
membros e utilizava uma linguagem mais 
sofisticada. Foi o descobridor do fogo. 

(  ) Primeiro hominídeo do gênero Homo. 
Viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 
milhões de anos atrás. Fabricava instrumentos 
simples de pedra, construía cabanas e, 
provavelmente, desenvolveu uma linguagem 
rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados 
na África. 

(  ) Surgiu entre 100 mil e 50 mil anos atrás. 
Trata-se do homem moderno. Espalhou-se por 
toda a Terra, deixando variados instrumentos de 
pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a 
escultura. 

(  ) Viveu há cerca de 200 mil a 30 mil anos. 
Habilidoso, criou muitas ferramentas e fabricava 
armas e abrigos com ossos de animais. 
Enterrava os mortos nas cavernas, com flores e 
objetos. Conviveu com os primeiros homens 
modernos e desapareceu por motivos até hoje 
desconhecidos. 


