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13.01. [B]
a)(V) Em diferentes populações, diferentes mutações
são selecionadas em função das características do
ambiente, resultando nos diferentes formatos de bico.
b)(F) A necessidade de sobrevivência de uma ave não
é capaz de mudar o DNA de forma inteligente e intencional para gerar características que o animal precisa
naquele momento para enfrentar as dificuldades que
surgem no ambiente em que vive.
Lembre que as mutações são erros aleatórios que
ocorrem no DNA.
c)(F) A seleção natural não é uma entidade física capaz de interagir com o DNA provocando mutações em
suas estruturas.
A seleção natural é apenas um conceito abstrato na
mente humana e não tem existência material. Na natureza aqueles organismos que reúne as melhores características tendem a sobreviver por mais tempo enquanto aqueles que não nasceram com características
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vantajosas tendem a morrer. É a isso que esse conceito abstrato chamado seleção natural se refere.
d)(F) O formato do bico de uma ave é resultado da manifestação dos genes que ela possui em seu genoma.
Para o local geográfico onde esta ave vive modificar o
tipo de bico que ela possui, primeiro esse local tem que
alterar, de forma intencional e deliberada, o material
genético das aves para alcançar esse fim. Difícil imaginar que uma montanha, um arquipélago um campo
possa mudar o bico de uma ave de acordo com algum
interesse.
e)(F) O conceito de adaptação pressupõe que o organismo se modifique, assuma nova forma, fique diferente do que era para poder sobreviver a alguma novas
condição. Quem se adapta a algo tem que sofrer uma
transformação, uma mudança.
Para que o corpo de um organismo se modifique, primeiro tem que haver uma modificação em seus genes.
Não há mudança no fenótipo sem mutação no genótipo.
____________________
13.02. [D]
Quanto maior a variabilidade genética em uma população, maior será as diferenças entre os indivíduos.
Quanto mais indivíduos diferentes em uma população
maior a chance de ter alguns que consigam resistir a
uma mudança.
O grupo de indivíduos diferentes que consegue sobreviver vai reproduzir e, em pouco tempo, será o tipo do-
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minante na população. Os demais que não foram capazes de suportar as mudanças simplesmente morrem
e desaparecem com seus genes.
Observe então que nenhum indivíduo modificou rapidamente o seu corpo para poder sobreviver. Houve
apenas um processo de seleção natural onde os mais
capacitados sobreviveram e os menos capacitados
morreram.
A espécie sofreu uma mudança por causa da seleção
de seus membros. Os indivíduos não sofreram mudança alguma, apenas foram selecionados.
Assim podemos concluir que uma população muda e
se transforma com o tempo, isto é, uma população
pode se adaptar, o indivíduo jamais se adapta
Muito cuidado então com o sentido da palavra
adaptação.
Se você não entender bem o sentido da palavra você
corre o risco de se confundirem questões.
Bora comentar as alternativas:
a)(F) A variabilidade tem mais valor para a população
do que para o indivíduo. Quanto maior a variabilidade
numa população, maior a chance de existir alguns indivíduos que resistam alguma mudança a população
consegue sobreviver às mudanças.
A variabilidade para o indivíduo, no entanto, só o torna
diferente dos outros, mas, necessariamente, não quer
dizer que ele vá sobreviver.
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Pense aí na sua cabeça de vestiba:
Caso a diferença de um indivíduo em relação aos outros seja uma causada por uma alteração genética que
faça ele produzir menos hemoglobina e transportar
menos oxigênio em seu sangue... Vantagem ou desvantagem?
Grande desvantagem para ele.
O fato de ser diferente nem sempre significa ser melhor, na maioria das vezes as diferenças podem significar desvantagem e morte.
Para um indivíduo, só existem duas possibilidades, ou
ele vive ou ele morre.
Para uma população quanto maior a diversidade,
mesmo que alguns indivíduos morram por suas diferenças negativas, maiores serão suas chances de a
população sobreviver às mudanças.
A população se adapta, o indivíduo não!
b)(F) O meio-ambiente pode provocar mudanças genéticas no indivíduo. Pense nas radiações que vem do
espaço e atingem os seres vivos aqui na superfície.
Estas radiações até podem mudar o DNA de um ser
vivo. Estas mudanças, no entanto, são totalmente aleatórias e imprevisíveis, não sendo capazes de, intencionalmente, mudar o genoma com objetivo de que o ser
se adapte e sobreviva a alguma mudança.
c)(F) Os preceitos elaborados por Lamarck na teoria
de uso-desuso não têm embasamento genético – Na
época, nada se sabia sobre o material genético.
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d)(V) Quanto maior variabilidade genética em uma população, mais indivíduos diferentes entre si presentes,
maiores são as chances de ela possuir indivíduos capazes de sobreviver às alteração ambientais.
e)(F) Leia o texto introdutório a este teste lá em cima,
logo no início, antes da explicação da alternativa A.
___________________
13.03. [C]
Quando o bosque estava despoluído e sem a fuligem,
a coloração clara dos troncos das árvores favorecia as
mariposas claras que mal eram vistas pelos seus predadores.
Neste mesmo bosque claro, as mariposas escuras levavam grande desvantagem e eram facilmente percebidas por seus predadores.

A fuligem liberada pelas chaminés das fábricas de carvão próximas ao bosque escureceu as árvores.
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As mariposas escuras, que antes levavam desvantagem e sofriam mais ataques por serem mais visíveis
ao predador, agora, contra o fundo escuro de carvão,
são menos visíveis e menos atacadas. Lentamente a
população de mariposas escuras começa a aumentar.
As mariposas claras, agora que o ambiente está escuro pelo carvão, se tornam mais visíveis ao olhar
atento do predador contra o fundo escuro e poluído. A
mariposas claras são mais atacadas e sua população
diminui.
O número de mariposas escuras aumenta e o número
de mariposas claras diminui.
a)(F) À modificação no tipo de alimentação até pode
modificar a coloração de um animal. Esta mudança de
cor, no entanto, não ocorre com o objetivo de adaptar
o animal a uma melhor camuflagem no ambiente.
Trata-se apenas de uma mudança casual. Além disto,
não foi o que ocorreu no caso das mariposas. O que
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rolou foi que as mariposas claras morreram no ambiente poluído e as escuras aumentar o número, uma
vez que foram menos devorados pelos predadores.
b)(F) O isolamento reprodutivo é um conceito que estudaremos na aula 14. Podemos adiantar aqui que não
tem nada a ver com o caso das mariposas e a fuligem
nas árvores.
O isolamento reprodutivo é um mecanismo que impede
dois grupos de reproduzir entre si devido à mudanças
genéticas que impedem o cruzamento ou a fertilidade
dos filhos.
c)(V) Aqui cabe uma pergunta que nos ajuda a compreender melhor a tese da seleção natural:
As mariposas claras mudaram rapidamente seus genes para poderem produzir pigmentos escuros e ficarem escuras e camufladas contra um fundo escuro poluído de carvão? Não.
Caso isso fosse verdade e realmente tivesse acontecido, poderíamos dizer então que elas se adaptaram
às mudanças do meio.
Por outro lado, você entende muito bem que uma mariposa não pode intencionalmente mudar seus genes
para conseguir mudar o seu corpo e então se adaptar
alguma mudança.
O que ocorreu no caso das mariposas é muito mais
simples: no ambiente escurecido de carvão, as mariposas escuras sobrevivem mais, uma vez que estão
mais bem camufladas e as mariposas claras sobrevivem menos, porque são mais visíveis… trata-se, portanto, de um caso básico de SELEÇÃO NATURAL.
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d)(F) O texto não faz nenhuma referência de mariposas viajando para lá e para cá em meio a migrações.
e)(F) Alternância de gerações não tem nada a ver com
o caso da variação de cores das mariposas.
A alternância de gerações, heteromorfia ou ciclo haplodiplobionte é uma forma de reprodução encontrada em
plantas e nos celenterados/cnidários. Nesses organismos ocorre uma reprodução por via assexuada (não
ocorre troca de gametas) e uma fase sexuada (ocorre
troca de gametas).
Os celenterados sofrem alternância de gerações, mas
são haplobiontes diplontes, ou seja, sempre diploides
e somente os gametas são haploides.
____________________

9

13.04. [C]

a)(F) Trata-se exatamente do contrário, mutações aumentam a variabilidade genética de uma população,
uma vez que criar umas variantes genéticas.
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b)(F) Já que o gafanhoto rosa e gafanhoto verde comem o mesmo tipo de alimento, ocupam nichos ecológicos semelhantes, é possível afirmar que eles competem entre si.
Por outro lado, o fato de ter um número muito pequeno
de gafanhotos-rosa não é explicado porque a cor verde
do gafanhoto-verde faz com que os gafanhotos verdes
sejam mais eficientes na obtenção de alimento. A
única diferença que existe entre os dois é a cor do
exoesqueleto por causa da mutação que ocorreu nos
gafanhotos-rosa
c)(V) Os gafanhotos-rosa são mais visíveis contra o
fundo verde da vegetação. Assim, são facilmente encontrados e devorados, enquanto os gafanhotos verdes se camuflam melhor, passando desapercebidos
pelos predadores.
d)(F) Os gafanhotos verdes são mais numerosos na
natureza porque os gafanhotos-rosa levam desvantagem devido a sua coloração dificultar a camuflagem,
apenas isto.
e)(F) Os gafanhotos rosa são praticamente iguais aos
gafanhotos verdes. A principal diferença está apenas
na coloração.
____________________
13.05. [D]
Explicação I – Darwin
“As mariposas de cor escura foram favorecidas porque
não poderiam ser mais visualizadas facilmente e comidas pelos predadores“
Pelo fato de serem escuras, estas mariposas são menos atacadas e conseguem sobreviver mais tempo.
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Quanto mais tempo conseguem permanecer vivas,
mais elas conseguem reproduzir e deixar descendentes que herdam a genética da cor escura. O número de
mariposas escuras tende aumentar por seleção natural.
Excetuando o detalhe da genética, seria mais ou menos assim que Darwin explicaria esta questão.
Explicação II – Lamarck
“As mariposas de cor clara necessitaram adquirir a cor
escura“.
Esta parte do texto sugere que a necessidade de sobreviver no ambiente escuro fez com o que as mariposas mudassem rapidamente sua cor de claro para escuro e assim conseguiram sobreviver.
A partir disso, podemos imaginar algo fantástico:
A necessidade de sobrevivência entra no corpo da mariposa depois de furar o duro exoesqueleto. Atravessa
a bicamada lipídica da membrana plasmática das células da mariposa, depois, a necessidade de sobrevivência nada pela gosma do citoplasma desviando dos
ribossomos, retículos e mitocôndrias. Na sequência, a
necessidade de sobrevivência atravessa na porrada a
carioteca do núcleo das células e, finalmente, chegando no DNA cromossômico das células da mariposa... Ufa!!!
Uma vez no núcleo, a necessidade de sobrevivência
da mariposa altera de forma intencional, inteligente e
planejada a sequência de nucleotídeos do DNA com o
objetivo de que a mariposa possa, a partir de agora
com estas mudanças genéticas, produzir pigmentos
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escuros na parte externa do corpo, mudar de cor e sobreviver no ambiente poluído! Eheheheh, dureza, hein!
É mais ou menos isto, em outras palavras, que quer
dizer o tal de Lamarckismo.
Compare também com mais este exemplo para reforçar a ideia de comparação entre Darwin e Lamarck:

____________________
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13.06. [B]
Este teste traz uma importante lição:
As características do corpo de um ser (fenótipo) não
são determinadas pelo ambiente em que ele vive.
As características do corpo de um ser (fenótipo) são
determinadas pelos genes que ele possui em seu genoma (genótipo).
A experiência apresentada no enunciado deixa claro
que o comprimento das plantas não depende da altitude onde a semente da planta germina e sim do tipo
de genes determinadores de comprimento que elas
possuem. Considere que um dos principais fatores que
varia com a altitude é a temperatura do ambiente;
quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais
quente.
As sementes forçadas experimentalmente a germinar
em condições de temperatura controladas do laboratório e em temperatura diferente do seu habitat normal,
manifestaram as mesmas características que desenvolvem em seu ambiente natural, isto é, cada uma com
seu comprimento diferente determinado geneticamente.
a)(F) A experiência mostrou que não é a temperatura
do ambiente (condições abióticas) que determina altura da planta. Lembre que o crescimento de um ser
vivo não se dá de fora para dentro e sim de dentro para
fora, isto é, são os genes que estão no genoma que
determinam a forma como uma planta vai crescer.
b)(V) O enunciado não dá informações suficientes
para sabermos o porquê de as plantas que crescem
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nas altitudes mais baixas serem maiores e as plantas
e crescem em ambientes mais altos serem menores.
A única coisa que podemos deduzir a partir da teoria
da evolução é que a maior altura de planta em regiões
baixas traz vantagens para essas plantas, do contrário
elas não seriam assim. O mesmo pode ser dito para as
plantas mais baixas das regiões mais altas.
Temos aqui mais um belo exemplo de seleção natural.
Um determinado tipo de gene traz vantagem em uma
altitude baixa e outro tipo de gene traz vantagem em
altitude maior, isto é, estas plantas sofreram seleção
natural ao longo do tempo em função do tipo de gene
que possuíam.
c)(F) As condições ambientais existentes em altitudes
elevadas NÃO determinam o baixo crescimento das
plantas. O que determina o crescimento das plantas é
o tipo de gene que elas possuem.
d)(F) Os seres vivos não ajustam nada em seus corpos
se não houver geneticamente uma programação para
isso. Nós humanos, por exemplo, conseguimos regular
nossa temperatura por complexos mecanismos de sudorese, alteração fluxo sanguíneo na pele para perda
maior ou menor de calor, redução de metabolismo, etc.
É importante entender que não é a temperatura externa mais quente que faz nosso corpo se modificar
para poder se ajustar. Nós já temos toda uma estrutura
geneticamente prevista para alterar o funcionamento
do corpo caso a temperatura externa sofra variações.
A temperatura externa não faz nada subitamente aparecer em nosso corpo para que ele se ajuste.
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A temperatura externa mais quente apenas ativa mecanismos genéticos preexistentes e, na sequência,
nosso corpo se ajusta. Em outros seres vivos acontece
a mesma coisa. No caso dessas plantas não é a altitude em que a planta vive que determina o tamanho
que as plantas vão ter. A altitude apenas age de forma
a selecionar as plantas em função de sua altura e essa
altura é determinada geneticamente — eis isso princípio de seleção natural.
____________________
13.07. [A]
Darwin discordava das noções de uso-desuso e transmissão dos caracteres adquiridos propostos na teoria
de Lamarck. Para Lamarck, as estruturas presentes
nos organismos eram resultantes de uma necessidade
de adaptação ao ambiente. A necessidade de sobrevivência, de alguma forma desconhecida, alterava as estruturas do corpo do organismo fazendo com que ele
sobrevivesse às novas condições impostas pelo ambiente.
Para Darwin, no entanto, a história era outra bem diferente. As estruturas presentes nos organismos que
possibilitavam sua sobrevivência eram resultantes da
seleção que o ambiente naturalmente exercia sobre os
organismos e sua grande diversidade.
Temos aí, então, o ponto em comum dos dois estudiosos:
“A adaptação é resultado da interação
dos organismos com o ambiente”.
Para Lamarck, o ambiente estimulava o ser a se transformar e se adaptar, para Darwin, o ambiente apenas
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selecionava as formas mais adaptadas em meio à
grande diversidade de organismos em uma população.
____________________
13.08. [A]
a)(V) Quando o enunciado diz:
“…Sua flora nativa apresenta espécies vegetais com
caracteres anatômicos, morfológicos e funcionais especializados para a sobrevivência nas condições adversas…” devemos identificar o princípio de seleção
natural por trás disto.
As plantas da caatinga não desenvolveram estas características para que pudessem sobreviver nas difíceis condições ambientais deste bioma. Toda essa diversidade de adaptações ao ambiente é o resultado de
milhares de anos de seleção natural. Variações genéticas surgidas por mutações aleatórias que casualmente trouxessem vantagem e facilitassem a sobrevivência da planta nas condições de seca da caatinga
faziam com que a planta sobrevivesse por mais tempo.
Sobrevivendo por mais tempo conseguia deixar mais
descendentes e transferia as mutações vantajosas
para as próximas gerações. Aquelas mutações que
trouxessem desvantagem acabaram desaparecendo
com a morte da planta em situação desvantajosa.
Assim, as difíceis condições ambientais da caatinga
atuaram selecionando as variações genéticas das
plantas ao longo de centenas de milhares de anos. As
plantas que hoje vivem naquelas condições difíceis
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não desenvolveram nenhuma das características citadas com objetivo de sobreviver, elas apenas foram selecionadas.
Brilhante o conceito darwiniano de seleção natural,
hein!?
b)(F) Todas as substâncias que as plantas são capazes de produzir são o resultado de sua própria capacidade metabólica de fazer as reações químicas necessárias para isso. Nada nessas reações químicas
ocorre por acaso. Todas as reações químicas destas
plantas são controladas por enzimas específicas. As
enzimas, por sua vez, são proteínas e as proteínas são
codificadas pelos genes que se encontram nos cromossomos das plantas.
c)(F) A seca e outros fatores ambientais até podem induzir os mecanismos bioquímicos das plantas a cometerem erros genéticos no DNA, isto é, produzir mutações. No entanto, uma coisa é induzir erros na estrutura do DNA, outra coisa bem diferente é direcionar estes erros para um objetivo específico, o que exige uma
intenção, um objetivo, um plano, uma finalidade. Difícil
imaginar que a escassez de água lá da caatinga tenha
um plano secreto, uma boa intenção, um sonho secreto de tornar a planta resistente à seca.
O que jamais vai acontecer é que estes erros genéticos
induzidos pelo ambiente sejam direcionados para que
se crie em genes específicos, formas de fazer a planta
se tornar resistente à uma determinada dificuldade ambiental.
Sacou ou que que eu desenhe?!
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d)(F) Releia os comentários das alternativas anteriores.
____________________
13.08. [E]
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a)(F) Não há nenhuma informação sobre a cauda do
animal ao longo do enunciado que permita a esta conclusão.
b)(F) Para Lamarck, diferentemente de Darwin, a evolução das espécies se dá por necessidade de adaptação a algum problema imposto pelo ambiente.
O erro da alternativa está em “vantagem seletiva” e em
“deixaram mais descendentes” – ambas expressões
têm a ver com a teoria da seleção natural de Darwin.
Lembre, para Darwin os organismos são diferentes entre si e aqueles que possuem alguma vantagem são
selecionados positivamente e permaneceram reproduzindo seletiva sobrevivem mais tempo deixando mais
descendentes.
c)(F) Não há nenhuma informação sobre o pulmão do
animal ao longo do enunciado que permita a esta conclusão.
d)(F) O erro da alternativa está em “pressão seletiva”.
Esta expressão tem a ver com a teoria da seleção natural de Darwin. Lembre que para Darwin os organismos são selecionados pelo ambiente. O ambiente e
suas dificuldades exercem uma pressão seletiva sobre
os organismos, selecionando os melhores e eliminando os menos adaptados. Aqueles que possuem alguma vantagem sobrevivem mais tempo, deixando
mais descendentes.
e)(V) Para Lamarck os organismos transformam seus
corpos em função da necessidade de sobrevivência.
“A necessidade de alcançar as folhas mais tenras das
pontas dos galhos criou um pescoço com mais vértebras nestas preguiças”.
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____________________
13.09. [A]

a)(V) Pelo uso excessivo e descontrolado de antibióticos selecionadores de variantes mais resistentes que
surgem por mutação.
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b)(F) As interações químicas entre as moléculas do antibiótico e do DNA até podem talvez provocar alterações genéticas, isto é, mutações. Estes erros, que possivelmente poderiam ocorrer, serão sempre erros aleatórios e não têm a intenção de modificar o DNA a
ponto de fazer a bactéria sofrer uma transformação em
sua estrutura celular e ficar resistente ao próprio antibiótico.
c)(F) O erro da alternativa começa na palavra “habituadas”. Afinal, o que significa dizer que a bactéria se
habituou a algo? O fato de ficar pertinho do antibiótico
modificou sua parede celular, modificou o seu citoplasma, modificou seu material genético a ponto de o
remédio não fazer mais efeito nela? Ou, não tem nada
a ver esse papo de se acostumar?
d)(F) O “lento crescimento das populações bacterianas” faz com que elas se modifiquem de forma inteligente e o antibiótico perca seu efeito sobre elas?
O “lento crescimento das populações bacterianas” faz
com que o DNA delas sofra exatamente as mutações
necessárias para que sua estrutura celular se modifique e fique resistente ao antibiótico? Não.
e)(F) Uai!!! Se as bactérias insensíveis são insensíveis, isso é sinal de que o antibiótico não faz efeito nelas e elas, portanto, não morrem por ação do medicamento.
Não faz nenhum sentido o texto da afirmativa.
____________________
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13.10. [B]
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a)(F)
Primeiro erro: “a seleção natural provocou mutações
nos coelhos”.
A seleção natural não é uma entidade física capaz de
interagir com o DNA provocando mutações em suas
estruturas.
A seleção natural é apenas um conceito abstrato na
mente humana e não tem existência material. Na natureza aqueles organismos que reúnem as melhores características tendem a sobreviver por mais tempo, enquanto os portadores de características desvantajosas
tendem a morrer. É a isso que o conceito abstrato chamado seleção natural se refere.
Segundo erro: “para que se tornassem resistente”.
As mutações são erros aleatórios que ocorrem no material genético dos seres vivos.
As mutações não ocorrem para que isso ou aquilo
aconteça … são erros aleatórios.
Assim, a seleção não faz com que esta ou aquela mutação ocorra de forma planejada e inteligente para que
um organismo se adapte a esta ou aquela situação …
muito menos para que os coelhos se tornem resistentes a um determinado vírus.
Lembre: As mutações são erros aleatórios e ocorrem
sem uma finalidade específica.
b)(V) Segundo o princípio da seleção natural, só os
melhores sobrevivem … Em meio a um grande número
de coelhos existe uma grande variedade genética…
Pode ser que, entre tantos coelhos diferentes entre si,
exista um ou outro que, casualmente, tenham uma estrutura tal que os tornem resistentes ao vírus … Estes
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coelhos, por meio da seleção natural, sobrevivem por
mais tempo e deixam mais descendentes… Lentamente este tipo vai aumentando na população e se tornando o tipo dominante, enquanto os demais coelhos,
sensíveis ao vírus, são infectados e morrem -- eis a
seleção natural em ação.
c)(F) Primeiro erro: “adquiriram resistência”.
A capacidade de resistir a um vírus não surge na hora
do contato com o vírus… ou o organismo, por meio de
determinação genética, é capaz de produzir os anticorpos e resistir, ou não é capaz, o que leva à morte sem
que deixe descendentes…
Segundo erro: “passando esta resistência”.
A mãe, por meio do colostro*, pode passar os anticorpos que ela mesma produz para o filho (imunidade
passiva), no entanto, ela não passa por meio do leite
materno a genética que capacita o filho a produzir anticorpos… caso ela tenha esta capacidade genética de
produzir anticorpos contra o vírus ela passaria a resistência pelos gametas e não pelo colostro.
* O colostro é o primeiro leite que a mulher produz
para amamentar o bebê durante os primeiros 2 a 4 dias
depois do parto. Este leite materno fica acumulado nas
células alveolares dos seios nos últimos meses da gestação, sendo caracterizado por uma cor amarela, além
de ser calórico e nutritivo.
O colostro promove o crescimento e a saúde do recém-nascido, fortalece a relação entre a mãe e o bebê
e contribui para a maturação do trato gastrointestinal.
Além disso, estimula o sistema imune do bebê, garantindo anticorpos que previnem o desenvolvimento de
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doenças como alergia ou diarreia, por exemplo, além
de diminuir o risco de morbidade e mortalidade infantil.
d)(F) Releia o comentário da alternativa C.
____________________
13.11. [C]
É importante perceber o efeito mutagênico da radiação
ultravioleta sobre o DNA da bactéria.

Coma exposição a esta radiação ionizante, é de se esperar que ocorram danos na estrutura do DNA e consequentemente mutações. Lembre também que, no
caso da cultura de bactérias B, não houve exposição à
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radiação, o que provavelmente acarretará uma taxa
mutagênica bem mais baixa.
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____________________
13.12. [B]
PESQUISA A
Os ratos tiveram seus rabos cortados.
Nos diversos cruzamentos entre os ratos de rabo cortado os filhotes sempre nasceram com rabo normal,
isto é, na F1, F2 e F3 todos nasceram com rabo normal.
Conclusão: Não houve alteração genética passível de
ser transmitida para as próximas gerações com o fato
de cortar experimentalmente os rabos.
PESQUISA B
Ratos submetidos à irradiação de raio-X (mutagênico).
Cruzamentos entre os irradiados.
Nascem ratos como rabo e ratos sem rabo.
Cruzando ratos sem rabo com ratos sem rabo nas gerações seguintes continua nascendo ratos sem rabo.
Conclusão: Houve mutação genética nas células produtoras de óvulos e espermatozoides graças ao raioX, uma vez que existe a transmissão para os descendentes.
a)(F) Seleção artificial é aquela seleção de organismos
realizada pelo ser humano em função do seus interesses econômicos ou científicos, isto é, quando o ser humano mete o bedelho, se diz que houve seleção é artificial.
O experimento B comprovou que, para uma característica permanecer na população, é preciso que esta característica esteja codificada nos genes. Aliás, a transmissão de qualquer característica fenotípica se dá com
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genes que são transmitidos para os descendentes pelos gametas.
A seleção artificial só pode ocorrer depois que as variações genéticas criaram novas características. Neste
caso específico foi o raio X que gerou as mutações criando a nova característica ‘sem rabo’.
b)(V) A ação do ambiente neste caso foi o fato que
pesquisadores cortarem o rabo dos ratos. Tratou-se,
pois, de uma mudança do corpo (fenótipo) e não em
uma mudança genética (genótipo). No momento em
que o rabo de um animal era acordado não ocorria nenhuma alteração automática nos genes para rabo nos
cromossomos das células do roedor – a mudança do
fenótipo não altera o genótipo.
c)(F) O erro está no fato de que Darwin não sabia nada
sobre genes, mutações e material genético. Na verdade, é uma pegadinha danada esta alternativa.
d)(F) Trata-se exatamente o contrário do que foi afirmado. O experimento A, prova que não há transmissão das características adquiridas (rabo cortado). Os
ratos com rabos cortados estão agora com uma nova
característica em seus corpos, no entanto, esta característica não passou para os genes e não é transmitida
para os filhos e eles continuam nascendo com rabo
normal.
e)(F) Nem Darwin nem Lamarck sabiam das mutações
genéticas. Além disso o experimento A provou que Lamarck estava errado em relação à transmissão das características adquiridas.
____________________
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13.13. [A]
I.(V)

O longo do tempo as variações genéticas vão provocando mudanças nas características dos seres vivos.
Lenta e gradativamente as espécies vão se transformando. Cada indivíduo passa para seus descendentes
parte dos genes que recebeu de seus ancestrais.
Como estes genes vão se transformando com o tempo
devido a mutações aleatórios, a espécie como um todo
passa por mudanças. A evolução biológica ou orgânica
diz respeito à mudança nas propriedades das populações dos organismos que vão além do período de vida
de um único indivíduo.
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II.(V)

A evolução biológica não diz respeito ao ciclo de vida
de um organismo – isso é a sua ontogenia, como está
esquematizado na figura acima. Evolução biológica é
a transformação que a espécie sofre ao longo de milhares de anos.
III.(F) A ideia de seleção natural não é de Lamarck e
sim de Darwin.
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IV.(F) Os geneticistas fizeram descobertas importantes provando que Darwin estava certo em seu raciocínio evolutivo. O erro da alternativa está no fato de que
Charles Darwin não sabia nada sobre mutação ou sobre a teoria gênica. Na época de Darwin, século XIX, a
genética e a bioquímica do DNA eram completamente
desconhecidas.
____________________
13.14. [C]
O mecanismo para explicar a evolução das espécies
proposto por Darwin é a SELEÇÃO NATURAL.
O pressuposto por trás da seleção natural é a sobrevivência do mais apto em meio a luta pela vida.
Na natureza não existe dois indivíduos exatamente
iguais por causa de suas diferenças genéticas. Na natureza não há recursos suficientes para garantir a sobrevivência de todos os organismos que nascem.
Desta forma, os organismos lutam entre si. Como os
lutadores não são exatamente iguais, aqueles que reunirem as melhores características levam vantagem na
luta pela vida, vivem por mais tempo, reproduzem mais
e deixam mais descendentes, passando adiante os genes que determinam características vantajosas.
a)(F) A seleção estabilizadora é apenas um dos tipos
de seleção natural. O erro da afirmativa, assim, é a limitação que ela trás ao conceito de seleção. Além
disto, como o enunciado se refere à teoria desenvolvida por Darwin, temos que levar em conta que ele
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mesmo ainda não tinha percebido que existem variação do processo de seleção natural. Isso só foi descoberto mais tarde, no século XX com o neodarwinismo
e a teoria sintética da evolução que estudaremos na
próxima aula (14).
b)(F) Leia o comentário da alternativa A.
c)(V) Releia o texto de introdução à questão aí em
cima, antes do comentário da alternativa A.
d)(F) Darwin não falou em “lei do mais apto” … aliás,
nem sei o que é isso … o lagartixóide vestibulento que
fez esta questão inventou isso só para encher linguiça
e complicar a vida dos sofridos vestibas de nosso país.
e)(F) Seleção natural, que se baseia na existência de
um grande número de indivíduos DIFERENTES
e não semelhantes entre si.
____________________
13.15. [C]
1.(F) Um dos erros está em “mutação ocorre sempre de maneira a causar uma alteração … benéfica”.
A mutação é um erro aleatório que ocorre no material
genético.
Não há nenhuma intenção de melhorar alguma coisa
neste erro, pois, é trata-se de apenas um erro aleatório.
O segundo erro desse item está em “a partir de uma
demanda ambiental específica”.
Como a mutação é um erro aleatório no material genético, ela não ocorre com objetivo de adaptar o organismo a uma demanda específica. A mutação apenas
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acontece de forma aleatória e independente das necessidades que o organismo tem para sobreviver em
seu ambiente.
2.(V) O gene S determina a formação de uma hemácea normal capaz de exercer com a máxima eficiência
possível a sua função de transportar gases pelo corpo.
Já o gene s (recessivo) leva à formação de uma hemácea problemática que transporta menos hemoglobina
e sua membrana plasmática se rompe com grande facilidade, isto é, o gene s traz sérias desvantagens para
o portador.
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Como o gene do tipo S trás vantagens para o portador,
é de se supor que o processo de seleção natural selecionou positivamente os portadores deste gene dominante e funcional em detrimento do gene recessivo
prejudicial.
3.(F) O erro está em: “na África não ocorreram casos
de anemia falciforme”.
Não podemos deixar de considerar que na África também existe um gene s mutante para a anemia Falciforme. Quando este gene s entra em homozigose
– ss – o indivíduo portador pode acabar morrendo e
não passa esses genes problemáticos à frente.
Observação: O gene s para anemia falciforme somente traz vantagem quando se encontra em heterozigoto Ss e o portador contrai o protozoário da malária.
Os heterozigotos os para este genótipo conseguem sobreviver melhor aos efeitos da malária do que os homozigotos normais SS, enquanto os homozigotos recessivos ss morrem por anemia falciforme.
4.(V) Os estudos de genética apontam que o gene mutante ss é originário do continente africano. A hipótese
mais provável é que a heterozigoto Ss deste gene foi
selecionada positivamente pela malária ao longo de
milhares de anos. Como o Brasil tem uma forte influência populacional de afrodescendentes desde o período
colonial de sua história, a afirmação faz muito sentido.
____________________
13.16. [A]
***a) Houve seleção de plantas mais tolerantes ao metal e, portanto, plantas mais bem adaptadas às condições dos rejeitos.
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b)(F) O erro está em “plantas … se adaptaram ...”
Lembre que não existe adaptação individual. Um ser
vivo não se modifica geneticamente para resolver um
problema. Um ser vivo não é capaz de mudar a bioquímica de suas células, que é controlada pelos genes,
para poder reagir a uma mudança do ambiente externo. Uma planta não pode, rapidamente, com a intenção de sobreviver em um novo ambiente, modificar
o seu metabolismo e simplesmente passar a tolerar os
excessos de cobre na área de rejeitos – ou ela já tem
essa capacidade, ou então ela morre.
c)(F) O erro está em “induziu algumas plantas a serem
mais tolerantes...”.
Como o cobre é uma substância química, e substâncias químicas podem quimicamente interagir com o
material genético provocando danos a sua estrutura, o
cobre até quem sabe talvez pode induzir mutações no
DNA das plantas, não há nenhum problema até este
ponto, isso realmente pode acontecer. O pObRema é
que o texto sugere que houve uma indução para que
tal coisa acontecesse, com objetivo de …, com a finalidade de…, com o plano de tornar as plantas mais tolerantes ao excesso do metal.
Lembre que as mutações são erros aleatórios e não
tem objetivo de fazer nada, muito menos deixar um capim fedido de algum lugar perdido deste mundo ficar
mais tolerante ao cobre (Cu — o snake ass –
heheheh).
As mutações apenas acontecem ou não, são erros
completamente aleatórios e sem intenção nem objetivo
de produzir isto ou aquilo.
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d)(F) A geografia da mina até pode atuar como uma
barreira geográfica, separando os indivíduos, até aí
tudo bem.
O problema aparece quando a afirmação diz que esta
barreira agiu “adaptando aqueles mais tolerantes ao
metal”.
Lembre que os indivíduos não se adaptam a nada, ou
eles vivem ou eles morrem diante uma mudança em
seu ambiente.
e)(F) Releia todos os comentário das alternativas anteriores.
____________________
13.17. [E]
Comentário preliminar:
Primeiramente bom lembrar o que são os tais de genes
alelos:
Lembre que um cromossomo apresenta uma sequência de genes linear. Cada gene ocupa um determinado
local no cromossomo. Este local é chamado de locus.
No outro cromossomo do par de homólogos temos a
mesmíssima sequência de genes exatamente nos
mesmos lócus respectivos. Aqueles genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos são
os chamados de alelos.
1. Os genes alelos são aqueles que estão fixados no
mesmo lócus em cromossomos homólogos.
2. Corresponde aos genes situados no mesmo lócus
de cromossomos homólogos e que atuam sempre determinando o mesmo tipo de característica.
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Imagine aí dentro de sua cachola, só para efeito de estudo, que no lócus hipotético de posição 47 no cromossomo 10 esteja o gene A que determina a produção do
hormônio Ç.
No outro cromossomo 10 do par de homólogos na
mesma posição 47 também estará um gene A que comanda a produção de hormônio Ç (este gene é o alelo
do primeiro que o parágrafo anterior citou).
Um destes genes é de origem materna e o outro, o seu
alelo, é de origem paterna (um veio no cromossomo 10
pelo óvulo, o outro veio no cromossomo 10’ pelo espermatozoide).
Na maioria absoluta dos casos os dois genes são praticamente iguais, com a mesma sequência de nucleotídeos, ou seja, estão em homozigose (AA, aa). Por outro lado, nada impede que uma mutação aleatória tenha acontecido na família do pai justamente no trecho
do DNA onde está o lócus deste gene. Por conta deste
erro aleatório, este gene ficou diferente do que deveria
ser. Assim, o filho vai ter em seu material genético um
par de alelos em heterozigose … tipo Aa ... um determinado gene, o gene azão A e o outro gene do par,
seu alelo azinho a. Este filho tem no cromossomo 10 o
gene A normal e sem mutação de origem materna e lá
no outro cromossomo do par de homólogos, tem também um alelo, o gene a, só que mutante. O filho é, então, um heterozigoto.
Assim, genes alelos podem ser iguais ou diferentes,
vai depender da ocorrência ou não de mutações.
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Os genes alelos se localizam cada um no mesmo lócus, apenas em cromossomos diferentes do par de homólogos.
Observe:

Lembrando o comando da questão:
Do ponto de vista genético e evolutivo, qual sentença
explica corretamente o surgimento de um novo alelo?
Ora, em princípio o par de genes alelos contém genes
iguais, isto é, um gene é igual ao outro gene, só que
em cromossomos diferentes do par de homólogos.
Para o surgimento um novo alelo, como diz o comando, um dos genes do par tem que ficar diferente
do outro, isto é, um deles tem que sofrer uma mutação.
Então, o que explica o surgimento de um novo alelo só
pode ser uma mutação genética.
a)(F) Não necessariamente, os alelos podem ser
iguais e estarem em homozigose (AA, aa). Lembre que
nem sempre um gene é diferente do seu alelo.
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b)(F) O locus é o local ocupado pelo gene em seu cromossomo… tipo o endereço, as coordenadas geográficas, o local do cromossomo onde o gene mora. Por
outro lado, não é este o conceito de gene alelo.
O lócus até pode mudar de local no cromossomo por
várias razões, mas, não é isso que define o conceito
de gene alelo.
c)(F) Pense: Se a mutação aleatória que por ventura
pode ocorre é eliminada ou corrigida, significa dizer
que o erro genético ocorrido na sequência de DNA foi
consertado e tudo ficou igual ao que era antes – empatou a bagaça e está tudo de boas. Assim, neste caso
descrito na alternativa, nada muda e os dois genes do
par de homólogos ficam apenas iguais entre si, isto é,
homozigotos. Lembre que o comando da questão fala
em surgimento de um “novo” alelo.
d)(F) Lembre que as mutações são erros aleatórios
que ocorrem durante a duplicação do DNA. O erro da
alternativa está em “direcionada”.
e)(V) Ver o texto na introdução do comentário deste
teste.
____________________
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13.18. [V-V-F-V-V]
(V) Variabilidade tem a ver com variação. Variação tem
a ver com mudança, ficar diferente do que era, alterar
a estrutura.
Do ponto de vista da genética, o que provoca mudança
no material genético é a mutação ou é a recombinação gênica (crossing-over) que ocorre durante a meiose.
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(V) Aqui, não tem muito o que explicar. Trata-se do
conceito fundamental de população que trabalhamos
desde o início do ano na Ecologia. Evolutivamente falando, a população pode ser definida como grupamento de indivíduos de uma mesma espécie que
ocorre em uma mesma área geográfica, em um
mesmo intervalo de tempo.
(F) O fenótipo diz respeito as características do corpo
de um ser vivo. As características do corpo são determinadas pelo tipo de gene que o organismo possui,
isto é, o seu genótipo. Assim, quanto maior a diversidade de genótipos maior será a diversidade de características no corpo do organismo, maior será o número
de fenótipos.
(V) Migração, deriva genética e seleção natural são fatores evolutivos que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida.
1. MIGRAÇÃO
A migração de organismos pelo espaço geográfico do
mundo acaba espalhando genes de uma região para
outra, o que, evidentemente, altera a variabilidade genética das diferentes populações em diferentes regiões.
Vamos pensar:
Em Curitiba vive uma espécie Y de pássaros piolhentos fedidos que ficam voando para lá e para cá comendo insetos, enchendo o saco e cagando na cabeça
dos coitados dos vestibas que vão para o cursinho.
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Um bando de pássaros da mesma espécie Y oriundos
da região centro-oeste está migrando para o Rio
Grande do Sul, minha terra amada e acabam passando antes por Curitiba para visitar uns amigos.
Estes pássaros migrantes acabam ficando um tempo
aqui para descansar, comer um pouco e ajudar os pássaros fedidos nativos a cagar na cabeça dos vestibas
também – vestiba não tem paz nunca.
É natural que estes pássaros migrantes aproveitem a
rave, namorem, deem uns amassos e cruzem com a
passarinhada nativs.
Assim, haverá uma troca de genes entre os birds nativos e os birds migrantes, misturando o material genético dos grupos e aumentando a diversidade genética
de ambas as populações.
2. DERIVA GENÉTICA
Segue um textão para explicar a parada.
É bom transformar este textão num bom esquema de
mapa mental.
Seja dedicado e disciplinado.
Papel na mão e bora lá então fazer esquema!
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DERIVA GENÉTICA e os efeitos Gargalo e Fundador
O princípio fundamental da teoria darwinista é a sobrevivência do mais apto.
Em princípio, é bastante razoável aceitar a ideia de que
aqueles organismos portadores das melhores características apresentem maiores chances de sobrevivência
no ambiente.
Quem tem mais chances de sobrevivência na luta pela
vida vive por mais tempo e fina, obviamente mais
tempo pagando boletos malditos para o sistema.
Quanto mais tempo um organismo vive mais ele dá
umas bimbadas, reproduz e passa seus genes para
próxima geração.
Assim, em princípio, quem se dá bem na luta pela vida,
sobrevive, reproduz, passa seus genes e conquista o
ambiente, tornando-se a população dominante.
A ideia é matematicamente elegante e bem-acabada,
além de parecer fazer muito sentido as raciocínio lógico.
Pena que a vida não seja nada lógica!
O fato é que, por mais estranho que pareça, nem sempre as coisas ocorrem desta forma, isto é, nem sempre
o melhor sobrevive e se torna a população dominante
de uma região.
Uai! Como assim?!
Não podemos desconsiderar o fator sorte que, dependendo do caso, pode trabalhar a favor de grupos minoritários, grupos de pouca variabilidade genética que se
encontram em grande desvantagem na luta pela vida.
Caracas, o que a SORTE tem a ver com isso tudo??!!
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Em um primeiro momento, concordo com o espanto,
parece conversa de maluco, mas, não é bem assim.
É agora que entra a parada da DERIVA GENÉTICA.
Para entendermos o conceito de DERIVA GENÉTICA
e sua relação com sorte e azar atuando na evolução
de uma espécie, será melhor analisarmos com atenção
um exemplo.
Vamos lá então, ponha a imaginação e seus neurônios
interligados por sinapses e neurotransmissores para
trabalhar.
Primeiro vamos a um exemplo rápido, depois um
exemplo mais detalhado.
Exemplo 1
Quando uma pessoa caminhando no mato pisa sem
querer em um formigueiro, muitas formigas morrem esmagadas na hora – coitadinhas das inocentes de seis
patas!
Independente dos genes que possuem, sejam eles os
piores os melhores, dominantes ou recessivos, cheirosos ou fedidos, a formiga que estiver no caminho da
pisada vai ser esmagada do mesmo jeito. Não faz diferença alguma ser bem adaptado ou mal adaptado.
As formigas que sobreviverem a essa pisada esmagadora são apenas sortudas e não as portadoras da melhor genética para sobreviver a pisadas. Sorte apenas.
Nada a ver com seleção natural. Guarde isso na memória.
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Exemplo 2
Imagine que numa planície próxima ao mar em uma
região costeira vive uma população de roedores que
se alimenta do pasto nesta planície. Ficam ali, comendo capim, olhando para o nada e livre de ter que
vencer na vida e mostrar para os vizinhos a marca cara
do carro.
Quanto mais perto do mar, mais fértil é a terra, mais
rica e nutritiva é a vegetação, melhor é o capim para
os roedores comerem.
Os bichinhos dentuços lutam entre si pelo domínio dos
melhores territórios da pastagem. Quem vive em campos mais pertos do mar consegue um alimento de melhor qualidade, topo comem em restaurantes 5 estrelas
– é a tal seleção natural de Darwin em ação.
De acordo com o princípio darwiniano de seleção natural, a melhor parte do terreno deve ser povoada pelo
que há de melhor no mundo dos roedores, afinal, os
melhores levam vantagem, ganham as lutas por territórios e ficam com a melhor parte do terreno só para
eles — lembrando que o melhor e mais cobiçado terreno é a parte mais próxima do litoral, onde o solo mais
fértil e de vegetação mais nutritiva.
Já os roedores mais fracos, os jaguaras, os sarnentos,
os fedorentos, os banguelas, os roedores de pouco reflexo, de visão ruim, de ouvidos entupidos de cera, de
unha encravada no dedão, ou seja, os roedores de genética inferior, levam uma grande desvantagem na luta
pelos melhores territórios.
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Estes roedores mais fracos de genética inferior perdem
todas as lutas para os melhores de genética superior e
são obrigados a fugir das melhores terras.
Os mais fracos, graças a sua genética inferior, são expulsos pelos mais fortes e acabam vivendo nas terras
mais altas, mais afastadas do mar, de solo mais pobre
e de vegetação mais escassa e menos nutritivas.
A jaguarada banguela fica só olhando de longe os
preiba de roupas de marca chic, tênis de molinha,
avantajados, bem-nascidos, sortudos de genética se
deliciando nas pastagens nutritivas próximas ao mar,
nas melhores terras – ah! Os ricos vivem formidavelmente!
Essa é a dura realidade cruel deste grupo de roedores
geneticamente pouco diversificada e desvantajoso.
Nasceram com genes de baixa qualidade, possuem
corpos fracos, levam uma grande desvantagem na luta
pela vida.
Fica claro perceber que eles serão sempre uma minoria na população de roedores e jamais serão o tipo dominante por aquelas bandas.
E então... eles têm para quem reclamar dessa crueza?
Eles têm para quem reclamar da quarentena?
Dureza não ter para quem reclamar, né?!
…
É aí que entra agora o papo da SORTE que falamos
no início do texto.
Vejam vocês o quanto o destino e a vida são imprevisíveis e guardam surpresas.
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Quem diria que um ser bostinha, de cápsula proteica
fedorenta e de tamanho microscópico mudaria nossa
vida humana para sempre.
Quem diria que a erupção violenta de um vulcão distante mudaria para sempre a vida daqueles roedores?
Ema, ema, ema... cada um com seus pObRema!
Um vulcão muito entrou em erupção 1.800 km mar a
dentro, muito muito muito longe de onde vivem os tais
roedores que estamos discutindo.
Até aí, tudo bem, os roedores nem sabem nada sobre
o tal vulcão, porém, este evento geológico mudará a
vida dos roedores para sempre em simples ato do destino.
A erupção vulcânica gerou um abalo sísmico cataclísmico no solo submarino, o que, por sua vez, originou a
formação de poderosas ondas destruidoras de um
grande tsunami.
Poucas horas depois da erupção, ondas gigantes chegaram no litoral dos roedores. A força da água foi
enorme e entrou por vários quilômetros continente
adentro inundando e arrasando completamente as terras baixas de toda região costeira daquele lugar.
Aqueles roedores que eram os melhores, os mais fortes, os mais espertos, de dentinhos branquinhos, os
tais pica-das-galáxias … heheheh… estes, “se ferraram-se”, se escafederam, foram comer capim pela raiz,
isto é, morreram afogados como se estivesse dentro
do turbilhão de uma máquina de lavar roupas e nem
entenderam exatamente o que aconteceu antes de pararem de pagar boletos para o sistema.
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De uma hora para outra aquelas terras foram inundadas extinguindo para sempre os tais de “melhores roedores” que sempre ganharam a luta pela vida e se tornaram a maioria dominante.
Agora vamos destacar o fator SORTE.
As águas do tsunami, apesar de sua força, não chegaram nas regiões mais altas e distantes do litoral onde
viviam aquela minoria de roedores mequetrefes, fracos
e em desvantagem, lembram?.
Por uma variável imprevisível, por um fenômeno inesperado, por um fator de pura SORTE do destino (o tsunami e a destruição provocada apenas numa parte do
litoral), um grupo minoritário e pouco representativo de
roedores sobreviveu, enquanto os melhores, majoritários e vencedores da luta pela vida acabaram sendo
extintos para sempre.
Para o poder devastador do tsunami não importava se
o bicho que as ondas embolavam era forte, ágil, inteligente e portador dos melhores genes… isso não fazia
a menos diferença… todos aqueles que estavam no
caminho das ondas morriam violentamente sem ter a
menor chance se quer de se safar.
E assim, o tsunami fez a limpa nos roedores.
Meses depois a água do maremoto retrocedeu…
As terras férteis próximas ao mar se recuperaram e os
roedores minoritários, fracos e de genética ruim, lenta
e gradativamente foram migrando de suas terras altas
e pobres para as terras baixas e férteis próximas ao
mar.
O que antes era o território vip dos melhores, camarote
para os bacanas, resort 5 estrelas para os vencedores,
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agora virou território dos mais fracos que, por pura
sorte do destino, conseguiram sobreviver e herdar as
melhores terras.
Os novos donos do pedaço não são frutos de um processo de seleção natural onde só os melhores se dão
bem. Os novos donos herdaram o bom território apenas por um ato da mais pura sorte.
Percebeu que nem sempre é a seleção natural que
determina quem vive ou quem morre?
Este exemplo mostra que, necessariamente, nem sempre é o melhor que domina um território. Às vezes, por
pura sorte, um grupo minoritário acaba se tornando o
grupo dominante sem ter sido selecionado.
No caso deste acidente natural na terra dos roedores,
o resultado foi uma redução dramática da variabilidade
genética, afinal, a maioria dos roedores morreu no desastre e junto com os mortos foi para o saco também
a diversidade de genes que possuíam.
Sobraram apenas alguns poucos tipos de genes que
estavam na meia dúzia de gatos-pingados sortudos de
roedores que sobreviveu ao tsunami.
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DERIVA GENÉTICA!
Aqueles poucos que sobreviveram ao tsunami formaram, originaram, deram origem, DERIVARAM numa
nova população de roedores que acabou conquistando
os melhores territórios lá embaixo, próximo ao mar.
A nova população de sortudos que domina todo o terreno agora é formada a partir daqueles poucos que sobreviveram à devastação do tsunami.
Esta nova população apresenta uma pequena diversidade genética, ou seja, a nova população é feita a partir dos poucos genes daqueles poucos roedores que
sobreviveram e DERIVARAM na população atual.
Agora para vamos ao Efeito Gargalo e ao Efeito
Fundador
1. Efeito Gargalo
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Neste caso a palavra gargalo é uma referência ao gargalo de uma garrafa que tem efeito de diminuir o fluxo
de saída do conteúdo interno.

Dentro da garrafa existe uma grande diversidade de
bolinhas, mas, apenas algumas poucas saem de cada
vez por conta do efeito limitador do gargalo.
Imagine que dentro da garrafa tenha 30 cores diferentes de bolinhas.
Você derrama só um pouco do conteúdo dentro de um
copo.
Caem aleatoriamente no copo duas bolinhas verdes e
três amarelas (pouca diversidade).
Quem olhar o copo vai ter a falsa ideia de que dentro
da garrafa tem apenas bolinhas verdes e amarelas
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(pouca diversidade). A enorme diversidade de bolinhas
da garrafa ficou resumida a duas cores diferentes dentro do copo, eis o efeito gargalo.
O exemplo que acabamos de ver dos roedores e o tsunami é um bom exemplo de efeito gargalo. Havia uma
grande diversidade de roedores na ilha, tipo as bolinhas na garrafa, o efeito devastador do tsunami com
suas ondas violentas matou quase todos. Os poucos
roedores sobreviventes foram, casualmente, os fracotes que viviam longe da praia. Uma enorme diversidade foi reduzida a poucos sobreviventes. Estes poucos que não morreram apresentam uma pequena diversidade genética e vão originar, isto é, derivar a nova
população que vai povoar a ilha depois da destruição.
Temos aqui, então um caso de deriva genética via efeito gargalo.
2. Efeito Fundador
Como o próprio nome diz, um pequeno grupo inicia,
origina, inaugura, isto é, funda uma nova colônia que
vai crescer, prosperar dar origem a uma população
maior. O importante é entender que tudo isso vai acontecer por pura sorte e não por seleção dos mais aptos,
isto é, não por seleção natural.
Imagine que um grande avião de carga está transportando uma série de coisas para um país distante. No
meio da carga tem uma amostra de 20 casais de ratos
de laboratório geneticamente modificados que seguem
para seu destino num centro de pesquisas. Uma pane
mecânica provoca um desastre e o avião cai no meio
do oceano. Por sorte do destino a caixa dos ratos flutua
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e eles chegam em segurança numa grande ilha da região. Os ratos conseguem sair da caixa porque um deles tinha roubado a chave de um cientista e escondido
no bolso de trás de sua calça mouse. Agora os ratos
passam a viver em reproduzir neste novo ambiente.
Vão se multiplicar e seus filhotes vão povoar toda a
ilha.
Como poucos ratos fundaram a colônia, a diversidade
genética será muito pequena em toda população.
O grupo inicial de ratos exerceu um efeito fundador
na conquista do novo ambiente. Observe que o processo todo não teve nada a ver com características
boas ou ruins, foi apenas sorte de o avião ter caído e
os ratos terem roubado a chave da caixa -- não houve
seleção natural.
Pergunta final para a conclusão:
A tal deriva genética afeta a variabilidade genética de
uma população?
Sim ou sim?
Touché!
.
3. SELEÇÃO NATURAL
A seleção natural atua na diversidade genética selecionando dentre os diferentes tipos aqueles que melhor
se adaptar ao ambiente. Por outro lado, aqueles que
não tem características vantajosas acabam sendo eliminados. Assim, a seleção natural altera a variabilidade genética de uma população fazendo certos tipos
de genes aumentar e outros tipos de genes diminuir.
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(V) Lembre o que o indivíduo não evolui. Ele nasce
com os genes que herdou e desenvolve o corpo que
seus genes determinam. Para o indivíduo só existe
duas possibilidades: ou ele vive ou ele morre. Caso o
indivíduo não morra, não foi porque correndo ele modificou seu corpo para se adaptar. Ele sobreviveu porque sua genética assim permitiu. O indivíduo, portanto,
não se adapta nem evolui.
Como a população as coisas são completamente diferentes.
Em uma população existe uma grande quantidade de
indivíduos que são, necessariamente, diferentes entre
si em função das pequenas diferenças genéticas que
possuem.
Caso ocorra uma mudança no ambiente alguns indivíduos da população morrem e são eliminados. Uma outra quantidade de indivíduos, no entanto, consegue sobreviver graças as suas características genéticas que
já existiam na grande diversidade genética da população.
Desta forma a população vai se transformando com o
tempo na medida em que seus indivíduos estão sendo
selecionados pelo ambiente.
Assim, podemos afirmar que a população se adapta as
variações do ambiente, isto é, a população evolui, o
indivíduo não.
____________________

55

13.19. [E]
a)(F)
Primeiro erro:
Populações pequenas são, pequenas... justamente
porque possuem poucos indivíduos.
Em uma população de poucos indivíduos constatamos
que existe uma pequena diversidade de genes.
Segundo erro:
Tanto populações pequenas como populações grandes sempre sofrem o efeito do ambiente, diferente do
que é afirmado.
b)(F) A composição genética de uma população é descrita por meio de frequências de alelos, números de
alelos e homozigosidade como medida de diversidade.
c)(F) A agricultura para o agronegócio trabalha com
plantas de caracteres qualitativos, no sentido mendeliano, mais informativos para a conservação da biodiversidade.
d)(F) O erro está na relação de diversidade genética
com monocultura.
Em uma monocultura é cultivado apenas uma variedade de planta. Assim, em uma monocultura existe
uma baixíssima variabilidade genética.
Na parte em que se fala na deriva genética não há
nada de errado. Em meio a uma grande variedade de
sementes, o agricultor, de acordo com seus interesses,
escolhe um único tipo de semente para formar sua
plantação. Assim, sua plantação é derivada de um
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único tipo de semente, daí a baixa variabilidade genética em uma monocultura.
Além disto, é bom ter em mente que a deriva genética
diminui muito a variabilidade genética.
e)(V) O princípio de Hardy-Weinberg vocês estudam
na genética.
A lei de Hardy-Weinberg explica o princípio do equilíbrio gênico em uma população.
Quais são os principais fatores que podem afastar
uma população do Equilíbrio de Hardy-Weinberg?
A população deve ser suficientemente grande; os cruzamentos entre os indivíduos devem ocorrer ao acaso;
não pode haver ação de fatores evolutivos, como migração e seleção natural
A tese central deste princípio é a de que, se nenhum
fator evolutivo ocorrer em uma população, as frequências dos alelos será sempre a mesma durante todas as
gerações.
Uma população está em equilíbrio ideal quando:
– O número de indivíduos é muito grande (infinitamente grande)
– Acasalamentos são ao acaso
– Não está sob efeito da seleção natural
– Não ocorre mutação
– Não há migração entre populações, ou seja, a população está isolada podendo apenas cruzar entre
si.
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Graças ao equilíbrio, podemos calcular as proporções
de homozigotos e heterozigotos.
____________________
13.20. [C]
Este é um exercício interessante para estudarmos análise de gráficos a partir dos textos e das informações
apresentadas.
Observe que o número de ninhos formados é diferente
em função do comprimento das penas. Isto é um fato
apresentado pelo enunciado e pelas imagens do gráfico.
Observe também que tanto no enunciado como no gráfico, existe alguma informação sobre o sexo dos envolvidos.
A principal informação apresentada é que o número de
ninhos é afetado de alguma forma e pelo comprimento
das penas.
Pode ser que o comprimento das penas afete o comportamento sexual das aves e aquelas que possuem
penas mais longas apresentam mais sucesso sexual
e, portanto, formam mais ninhos? Hummm... é... até
pode ser.
Pode ser que as aves com penas longas conseguem
uma melhor capacidade de voar e, portanto, conseguem mais facilmente alimento e material para construir ninhos? Também... até pode ser.
Pode ser que as aves de penas longas por alguma razão que não sabemos são menos atacadas por seus
predadores, sobrevivem mais e, portanto, acabam fazendo mais ninhos que as aves de penas curtas? Até
pode ser.
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Percebemos, portanto, que várias hipóteses diferentes
podem explicar as informações do gráfico. No entanto,
estas hipóteses não encontram informações que as
comprovem nos dados oferecidos pelo teste.
Bão! Vamos analisar as alternativas agora.
a)(F) Primeiramente não sabemos se o que determinou o número de ninhos foi a seleção sexual ou outro
critério de seleção, conforme discutimos na introdução
do teste logo acima.
Outra coisa a ser considerada é que, se por acaso a
seleção sexual tivesse agido, as aves de pena curta
também seriam afetadas.
Observe:
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b)(F) Os dados do problema não apresentam nenhuma informação sobre a questão sexual destas
aves.
c)(V) A única coisa que podemos ter certeza a partir
dos dados oferecidos é que o número médio de ninhos
foi proporcional ao tamanho da cauda das aves, conforme o gráfico mostra de forma indubitável.
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d)(F) Caso a questão sexual estivesse envolvida, o
que não podemos saber com certeza pelos dados, os
machos com caudas alongadas tiveram MAIOR
e não menor sucesso reprodutivo.
e)(F) Os dados do problema não apresentam nenhuma informação sobre a questão imunológica destas aves.

