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Exercícios de Teorias Evolutivas 

 
1. (UFMG) Desenvolvida, há 150 anos, por Charles Darwin e Alfred Wallace, a ideia da seleção 
natural pode ser sustentada por observações científicas atuais. 
Assinale a alternativa que contém uma informação que NÃO é sustentada pela Teoria Evolutiva 
por Seleção Natural. 

a) A reposição do fator de coagulação mediante transfusão de sangue aumenta a 
adaptabilidade dos hemofílicos. 

b) Certas bactérias, em face de mudanças no ambiente, adquirem a capacidade de produzir 
novas substâncias. 

c) O vírus HIV pode sofrer mutações, o que dificulta o tratamento de indivíduos soropositivos. 
d) Os peixes cegos apresentam menor chance de sobrevivência em ambientes iluminados. 

 
 
2. (UFG) Quando Darwin chegou ao arquipélago de Galápagos, em 1835, observou pássaros da 
família Fringillidae (tentilhões) e ficou impressionado com as treze espécies essas aves nas 
diferentes ilhas. Uma explicação para o surgimento dessas espécies é a irradiação adaptativa, na 
qual os tentilhões: 

a) Apresentavam características semelhantes e hereditárias que surgiram a cada geração por 
acaso e não em resposta às necessidades adaptativas dos indivíduos. 

b) Foram capazes de gerar descendentes férteis em resposta a uma competição entre os 
machos de uma mesma espécie em disputa pelas fêmeas. 

c) Adquiriram características em consequência do uso mais ou menos acentuado de uma 
parte do organismo. 

d) Surgiram a partir de um ancestral comum que emigrou do continente para as ilhas, 
ocupando-as, enquanto os diversos ambientes insulares selecionaram as aves mais 
adaptadas. 

e) Surgiram em decorrência de uma barreira física que proporcionou um isolamento 
geográfico e causou a origem de aves diferenciadas 

 
 
3. (UNIFESP) De acordo com a teoria da evolução biológica, os seres vivos vêm se modificando 
gradualmente ao longo das gerações, desde o seu surgimento na Terra, em um processo de 
adaptação evolutiva. Segundo essa teoria,  

a) Os indivíduos mais bem adaptados transmitem as características aos descendentes.  
b) Ocorre a seleção de características morfológicas adquiridas pelo uso frequente.  
c) A seleção natural apenas elimina aqueles indivíduos que sofreram mutação.  
d) As mutações são dirigidas para genes específicos que proporcionam maior vantagem aos 

seus portadores. 
e) As mutações dirigidas são seguidas da seleção aleatória das mais adaptativas 

 
 
4. (UFMG) Desde sua introdução na década de 40, os antibióticos tornaram-se um sucesso no 
controle de doenças bacterianas, sendo considerados medicamentos milagrosos. 
Conseqüentemente, passou-se a acreditar que essas doenças eram coisas do passado. 
Entretanto tem-se verificado o "ressurgimento" de muitas delas. 
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Todas as seguintes medidas podem ser implementadas, tratando-se de Saúde Pública, para 
minimizar o problema crescente de bactérias com resistência múltipla a antibióticos, EXCETO 

a) Aumentar o uso profilático desses medicamentos em rações animais, objetivando a 
imunização dos consumidores. 

b) Criar programas de vigilância hospitalar e comunitária para evitar o uso inadequado e 
abusivo desses medicamentos. 

c) Proibir a venda livre desses medicamentos e esclarecer a população dos riscos da 
automedicação. 

d) Vacinar a população para aumentar as defesas do organismo contra as doenças 
bacterianas, reduzindo o uso desses medicamentos. 

 
 
5. (UFC) Analise as assertivas a seguir: 
I - A mutação em células germinativas e somáticas é um dos elementos da variabilidade genética. 
Entretanto, em organismos de reprodução exclusivamente sexuada, a nova condição será 
compartilhada com a população somente quando ocorrer nas células somáticas. 
II - O evolucionismo está fundamentado em evidências, como o registro fóssil, as semelhanças 
anatômicas e a adaptação ao ambiente. 
III - A condição derivada e compartilhada das fanerógamas é a presença de semente, assim como 
para equinodermata e cordata a condição é a deuterostomia. 
Com respeito às três assertivas, é correto afirmar que: 

a) Apenas II é verdadeira. 
b) Apenas I e II são verdadeiras. 
c) Apenas I e III são verdadeiras. 
d) Apenas II e III são verdadeiras. 
e) I II e III são verdadeiras. 

 
 
6.  (UNIFESP) Nas figuras, as mudanças de cores nas esferas simbolizam a aquisição de novas 
características nas espécies ao longo do tempo. 
 

 
 

As figuras que representam, respectivamente, a teoria criacionista, a transformista (Lamarck) e a 
darwinista são: 

a) I, II e III. 
b) I, III e II. 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Biologia 
Professor: Rubens Oda 

 
c) II, I e III. 
d) II, III e I. 
e) III, II e I. 

 
 
7. (UNIRIO) O filme X-men 2, lançado em 2003, e dirigido por Bryan Singer, aborda a 
discriminação sofrida por mutantes. No final do filme é apresentado o texto que se segue: 
“Mutação: A chave para nossa evolução. Foi como evoluímos de um organismo unicelular para 
uma espécie dominante do planeta. É um processo lento, normalmente, levando vários milhares 
de anos. Mas de tantos em tantos milênios a evolução dá um salto adiante.” 
 
Considerando o processo evolutivo, não é aceitável afirmar que a mutação 

a) Pode ser causada por um defeito no mecanismo de duplicação do DNA. 
b) De um gene qualquer é um fenômeno raro e de baixa ocorrência na natureza. 
c) Pode ser causada por fatores ambientais, tais como calor, radioatividade e ação de 

produtos químicos. 
d) Não tem efeito evolutivo, quando ocorre em células somáticas. 
e) É transmitida às gerações seguintes, quando ocorre em células germinativas. 

 
 
8. (UFV) A evolução envolve as formas de seleção natural, estabilizadora, direcional e disruptiva. 
O histograma abaixo representa o resultado do estudo em populações de tentilhões. A população 
I corresponde à das aves com bico “forma afinada”, adaptado para quebrar sementes macias. Já 
na população II, o bico “forma larga” é adaptado para quebrar sementes duras mais rapidamente 
que o da população I. 
 

 
 

Assinale a afirmativa CORRETA: 
a) O exemplo corresponde à seleção direcional no sentido de alargar o bico. 
b) Ocorreu seleção disruptiva na população e aumentou a variação fenotípica. 
c) O perfil do histograma é típico de um processo de seleção estabilizadora. 
d) O histograma demonstra que a população com o bico largo teve mais vantagem. 
e) As duas populações resultaram da seleção em favor do “bico intermédiario”. 
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9. (UFMG) Leia, com atenção, este texto: Testemunhas da evolução A vida na Terra começou, há 
cerca de 3,5 bilhões de anos, com o surgimento de seres extremamente simples, semelhantes a 
bactérias. Apenas em torno de 600 milhões de anos atrás, surgiram organismos mais complexos. 
Entre eles, havia animais invertebrados que presenciaram grande parte do processo de evolução 
da vida e, ainda hoje, são testemunhas da contínua transformação do Planeta. Tais seres faziam 
parte dos primeiros grupos de animais que saíram da água, habitaram a terra firme e colonizaram 
um ambiente até então inexplorado. Já ocupavam na época, ou seja, há 570 milhões de anos, a 
posição de predadores na cadeia alimentar. Esses animais são segmentados, vermiformes, 
possuem apêndices locomotores não-articulados e vivem em ambientes úmidos. Sua cutícula é 
fina, flexível e permeável; sofrem mudas periódicas e são dotados de aparelho excretor do tipo 
nefridial.  

Ciência Hoje, v. 41, n. 245, 2008. (adaptado)  
 
Observe, agora, neste mapa-múndi, as regiões sombreadas, que correspondem à distribuição 
recente dos invertebrados citados no texto: 
 

 
 

A partir dessa leitura e com base em outros conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. 
a) Considerando que os registros fósseis mais antigos dos invertebrados tratados no texto foram 
encontrados na Oceania, EXPLIQUE a distribuição atual desse grupo. 
b) Analise estes dois esquemas: 
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A partir dessa análise, INDIQUE o esquema - I ou II- em que está representada, de forma mais 
correta, a relação evolutiva entre os anelídeos, os animais tratados no texto e os artrópodes. 
JUSTIFIQUE sua resposta. 
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Gabarito 
 
1. B 
2. D 
3. A 
4. A 
5. D 
6. C 
7. B 
8. B 
9. a) A distribuição atual desse grupo animal reflete o padrão de separação da Pangéia. 
 
b) O esquema II permite estabelecer melhor a relação de parentesco entre os grupos, pois o 
grupo em questão partilha características de anelídeos e de artrópodes. 
 


