
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) De acordo com a teoria da seleção natural, analise as afirmações a seguir indicando ( V ) para as 
verdadeiras e ( F ) para as falsas. 
a) (  ) Na seleção natural há favorecimento de características vantajosas individuais na manutenção 
da (o) parceira (o), assegurando maior sucesso reprodutivo. 
 
b) (  ) Padrões de plumagens, canto, estruturas usadas para luta, sinais coloridos ou luminosos são 
fatores associados à seleção natural. 
 
c) (  ) Na seleção Natural o ser mais forte sempre sobrevive, garantindo sua descendência. 
 
d) (  ) A variabilidade genética não é um fator que interfere na seleção natural. 
 
 
2) Estabeleça uma comparação entre as teorias do criacionismo e evolucionismo, relacionando-as ao 
surgimento dos seres vivos. 
 
 
3) O apêndice vermiforme, que apresenta tamanho reduzido e ausência de função no homem, mas é 
maior e funcional em diferentes espécies de mamíferos, indica ancestralidade comum entre alguns 
seres vivos, tratando de um caso de:

(   ) Órgão vestigial    (  ) Órgão homólogo  
(  ) Órgão análogo    (  ) Órgão em comum 
 
4) Complete o texto sobre reprodução com os termos que faltam para que este tenha sentido.  
 

ATUAIS - FOSSEIS – TERRA - PASSADO - DIFERENTES 
 
______________ são restos ou vestígios de seres que viveram no ______________, como 
ossos, dentes, pegadas, fezes... Evidências que demonstram que as formas de vida 
____________ são ______________ das que existiram em outros momentos da história da 
vida na _______________. 
 
5) Observe a imagem e responda: 
 

 
Considerando as evidências da evolução, as 
asas de um morcego e as nadadeiras de um 
golfinho são um exemplo de órgãos 
homólogos ou análogos? Justifique.  
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6) As mutações, são um dos fatores mais importantes para que a evolução ocorra, elas 
garantem:

( A ) Que a seleção natural selecione os organismos vivos 
( B ) Que as características não sejam passadas de um descendente para outro 
( C ) Que a variabilidade genética aumente em uma população 
( D ) Que os organismos adquiram sempre características benéficas para sua sobrevivência 
 
7) Depois que vários cientistas começaram a conciliar as ideias sobre seleção natural com os fatos da 
Genética, houve a formulação da teoria mais aceita atualmente sobre a evolução, denominada 
( A ) Lamarckismo 
( B ) Darwinismo 
( C ) Neodarwinismo 
( D ) Fixismo 
 
8) Considerando diferentes teorias associadas à evolução, analise as afirmações abaixo e as 

respectivas justificativas. 
 
 
I – A lagarta é verde porque vive na planta! 
II – A lagarta vive na planta porque é verde! 
 
 

 
As afirmações I e II podem ser atribuídas, respectivamente, a: 
( A ) Lamarck e Darwin 
( B ) Darwin e Wallace 
( C ) Pasteur e Lamarck 
( D ) Wallace e Darwin 
 
9) Jean-Baptiste de Lamarck foi um naturalista francês que desenvolveu uma teoria da evolução 
bastante discutida na atualidade. Quais os dois principais princípios defendidos por ele em sua teoria? 
 
 
10) Analise as alternativas a seguir e selecione aquela que possui o nome correto do autor da 
seleção natural. 
(A) Mendel  (B) Pasteur  C) Haldane  (D) Darwin 
 
11) Certos insetos apresentam um aspecto que os assemelha bastante, na cor e às vezes até na 
forma, com ramos e folhas de algumas plantas. Esse fato é de extremo valor para o inseto, já que o 
protege contra o ataque de seus predadores. Esse fenômeno, analisado à luz da Teoria da 
Evolução, pode ser explicado: 
(A) Pela lei do uso e desuso, enunciada por Lamarck 
(B) Pela deriva genética, comum em certas populações 
(C) Pelo isolamento geográfico, que acontece com certas espécies de insetos 
(D) Pela seleção natural, que favorece características adaptativas adequadas para cada ambiente 
específico 
 
 
Enviar as respostas dos estudantes do 9 ano: A, B e C para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com
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