14.01. [A]

a)(V) Isolamento reprodutivo – quando o isolamento reprodutivo é atingido, é sinal que as duas populações,
mesmo vivendo juntas, não conseguem mais trocar genes entre si, ou seja, trate-se de espécies diferentes,
houve especiação.

b)(F) Seleção natural não tem nada a ver diretamente
com formação de novas espécies, isto é, não é a seleção natural a causa da origem de novas espécies. A
seleção natural apenas seleciona aqueles organismos
que reúnem as melhores características e que têm,
portanto, maiores chances de sobrevivência.
Então, cuidado!
A seleção natural até atua no processo de especiação
eliminando os organismos menos aptos, mas não é ela
a causa da especiação. A causa da especiação é a
mudança no material genético de populações diferentes que ocorre ao longo do tempo.
c)(F) Se existir a presença de fluxo gênico, ou seja, o
movimento de genes de um organismo para o outro
(troca de genes), isso significa que os dois grupos estão reproduzindo, cruzando, acasalando, trocando genes entre si, ou seja, são da mesma espécie ainda –
então, não houve especiação.
d)(F) As migrações dizem respeito aos grandes deslocamentos geográficos (viagens) que os organismos de
certas espécies fazem ao longo do seu ciclo de vida.
Isto não tem nada ver diretamente com o processo de
especiação, conforme o enunciado está cobrando. A
causa da especiação é a mudança no material genético de populações diferentes que ocorre ao longo do
tempo.
e)(F) A grande ou a pequena capacidade reprodutiva
de uma espécie não tem nada a ver diretamente com
o processo de especiação. Tanto espécies que reproduzem pouco como espécies que reproduzem muito

podem se diferenciar ao longo do tempo em novas espécies por meio do processo de especiação. A causa
da especiação é a mudança no material genético de
populações diferentes que ocorre ao longo do tempo.
____________________
14.02. [E]
Esqueminha para processos de especiação Alopátrica
e Simpátrica.

a)(F) Especiação simpátrica é aquela que ocorre no
mesmo território, isto é, SEM isolamento geográfico
entre as populações de uma espécie ancestral.
Em um mesmo território, ao longo do tempo, uma espécie vai acumulando, lenta e gradativamente uma série de alterações genéticas.
Na medida em que o tempo vai passando os organismos vão ficando cada vez mais diferentes de seus ancestrais. Depois de muito tempo a quantidade de diferenças genéticas se torna tão grande que podemos
considerar este grupo do futuro como uma nova espécie.

Imagine que se fosse possível viajar no tempo e capturássemos um espécime de uma ilha e em seguida
voltássemos 1 milhão de anos no passado. Agora, depois desse retorno no tempo, tentamos cruzar este espécime com os nativos daquela época. Perceberíamos
a existência enormes diferenças físicas entre eles, graças as inúmeras mutações aleatórias que ocorreram
no milhão de anos que se passou.
Tornaram-se tão diferentes ao longo deste tempo que
não são capazes de cruzar mais entre si. Tornaram-se
espécies diferentes agora - especiação.
Tudo isso ocorreu no mesmo território geográfico, por
isso, chamamos este processo de especiação de
SIMPÁTRICO.

Observe:

.

b)(F) Isolamento temporal, isolamento comportamental
e
isolamento
mecânico
são
mecanismos
PRÉ-ZIGÓTICOS e não pós-zigóticos, como afirmado.

c)

(F) Trata-se do contrário. É justamente o isolamento
geográfico que torna possível a especiação
ALOPÁTRICA.
Além disto, vários tipos de mutações podem estar associadas às mudanças genéticas que levam à formação de novas espécies. Não é correto restringir a parte
genética do processo às mutações cromossômicas.
Observe o esquema que representa a especiação alopátrica:

.

d)(F) Subespécie é a mesma coisa que raça.
Raças são subdivisões de uma mesma espécie e conseguem, portanto, cruzar entre si e produzir descendentes férteis.
A raça Pastor-Alemão é uma subespécie (raça) da espécie Canis familiaris.
e)(V) O isolamento reprodutivo ocorre quando organismos da mesma espécie, depois de um longo período
de isolamento geográfico, tornam-se tão diferentes geneticamente que não conseguem mais trocar material
genético.
Releia o quadro inicial no comentário da questão
14.01, logo no início desta página.
____________________
14.03. [C]
Na última frase do enunciado o comando destaca
“...populações isoladas espacialmente...”.
Buenas, tchê!...
Tigrada isolada espacialmente é a mesma coisa que
isolada geograficamente, parte da tigrada está de um
lado do rio e o resto da bugrada está do outro -- isolamento geográfico.
O isolamento geográfico caracteriza a especiação
ALOPÁTRICA apresentado na alternativa C.

____________________
14.04. [E]
No enunciado é falado em “não existir mais o fluxo de
genes entre as plantas”.
Caso ocorra o fluxo gênico, ou seja, o movimento de
genes de um organismo para o outro (troca de genes- reprodução), isso significa que os dois grupos estão
reproduzindo. Então, se eles estão reproduzindo, significa que ainda pertencem a mesma espécie, isto
é, não aconteceu ainda a especiação.
No caso das plantas apresentadas neste teste, ocorre
exatamente o contrário, não há mais fluxo gênico entre
as populações.

Uma vez que as plantas não trocam mais genes entre
si, podemos também concluir que elas não são mais
capazes de cruzar e produzir descendentes férteis, ou
seja, tornaram-se espécies diferentes.
A formação de espécies diferentes, a especiação,
ocorre quando se atinge o ISOLAMENTO
REPRODUTIVO.
.

____________________
14.05. [D]
Lembre que o comando do teste pede a alternativa
INCORRETA.
a)(afirmação verdadeira)
A especiação alopátrica depende do isolamento geográfico das populações.
.

b)(afirmação verdadeira)
A especiação simpátrica ocorre em populações que
convivem em uma mesma região geográfica, sem isolamento geográfico.
..

c)(afirmação incorreta)
O processo de especiação é o processo que leva à formação de novas espécies.
Um grupo se diferencia em duas novas espécies
quando seus membros não são mais capazes de cruzar entre si ou produzir descendentes férteis - isolamento reprodutivo.
Assim, qualquer processo de especiação depende do
ISOLAMENTO REPRODUTIVO.

d)(afirmação verdadeira)
Para que ocorra qualquer tipo de especiação é preciso
que os organismos fiquem diferentes entre si a ponto
de não poder cruzar em mais ou não produzirem filhos
férteis que garantam a perpetuação da espécie.
Para os organismos se diferenciarem a este ponto, é
preciso que seu material genético sofra mudanças significativas ao longo do tempo – são as tais de mutações aleatórias que repetidamente falamos.
Erros que aleatórios que ocorrerem durante a formação de gametas, podem significar erros na estrutura

dos cromossomos e, portanto, erros na estrutura do
DNA -- mutações.
e)(afirmação verdadeira)
A especiação simpátrica é aquela que se dá em um
mesmo território.
Assim, em um mesmo território, lenta e gradativamente
organismos de uma mesma espécie podem perder a
capacidade de cruzarem entre si e produzirem descendentes férteis.
Um fator que leva a este processo de impedimento reprodutivo pode estar associado a mutações que alterem comportamentos, como rituais de acasalamento,
por exemplo.
Através de pequenas mudanças genéticas, variações
na química estrutural de hormônios podem alterar estímulos e movimentos de danças rituais que facilitam o
reconhecimento e o acasalamento. Tais pequenas mudanças podem anular a atração sexual por aqueles
que ainda tem o padrão normal de hormônios.
Caso isto ocorra, diz-se que aconteceu um exemplo de
isolamento comportamental. Mudanças de comportamento mantêm grupos isolados reprodutivamente,
apesar de viverem num mesmo território (simpátrico).
Na medida em que não cruzam mais, graças a este
isolamento comportamental, lenta e gradativamente o
grupo de indivíduos com hormônio original e o grupo
de indivíduos com hormônio mutante irão acumular
mutações diferentes ao longo do tempo, uma vez que
não trocam mais material genético entre si.

Vai chegar um momento em que as diferenças genéticas dos dois grupos serão tão significativas que constituirão espécies diferentes – especiação por isolamento comportamental.
____________________
14.06. [B]

a)(F) Irradiação adaptativa.
Irradiação, como o próprio nome já está dizendo, tem
a ver com irradiar, se espalhar a partir de um centro,
se expandir a partir de um ponto. Algo como raios de
luz que se expandem a partir de um ponto central que
é a lâmpada.

Do ponto de vista biológico entende-se que uma espécie tende a reproduzir ao máximo possível. Na medida
em que a população vai crescendo a disputa por alimento aumenta cada vez mais. Desta forma, para diminuir os efeitos da competição, os organismos vão se
espalhando cada vez mais pelo mundo a partir da região onde foram formados em busca de alimento e novos territórios. Na medida em que eles vão avançando
cada vez mais para territórios distantes e desconhecidos, eles vão encontrando condições ambientais cada
vez mais diferentes de onde se originaram. Em diferentes lugares eles vão encontrando diferentes condições
ambientais e diferentes pressões seletivas. Desta
forma, em diferentes lugares, dependendo das condições ambientais, eles serão selecionados de forma diferente. Em lugares frios serão selecionados por ca-

racterísticas adaptativas ao frio. Em lugares secos serão selecionados por características adaptativas à
baixa umidade.
Os primeiros mamíferos, por exemplo, surgiram na
época dos dinossauros. Estes primeiros mamíferos foram lenta e gradativamente se espalhando pelo mundo
e, em diferentes regiões geográficas, foram selecionados de forma bem diferente, originando espécies diferentes – eis a irradiação adaptativa.

b)(V) Convergência adaptativa.

c)(F) Mimetismo.

d)(F) Variabilidade genética.
e)(F) Deriva genética..
Este conceito foi aprofundado nos comentários da aula
passada, mas, vale à pena reler tudo novamente.
.
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??!!
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.
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.
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.
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 adentro, 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.
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, 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.

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
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 (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 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!

____________________

14.07. [A]
Bem no final do enunciado é afirmado que o filho híbrido das duas espécies é estéril.
O que podemos concluir disto?
Como a cria nasceu, é óbvio que o zigoto se desenvolveu e sobreviveu, o que nos permite afirmar que houve
um mecanismo PÓS-ZIGÓTICO.
Veja o esquema:

____________________
14.08. [D]
a)(F) Em a, temos um processo de ANAGÊNESE.

b)(F) As mutações podem ter causas endógenas e
exógenas.
Endógenas – (endo=dentro) causa internas – Erros na
duplicação do DNA, falhas durante o crossing-over
como erros no pareamento de base nitrogenadas, por
exemplo.
Exógenas - causa externa - substâncias químicas mutagênicas, radiações ionizantes (RX, raios ultravioleta,
raios gama, etc.), vírus.
No esquema b, temos um caso de especiação por
CLADOGÊNESE.
Uma espécie ancestral deu origem a novas espécies
por ramificação (clados). Como houve especiação, podemos deduzir também que houve variação no material genético, isto é, mutações aconteceram.
Estas mutações podem ter sido induzidas (provocadas) pelo ambiente? SIM.
Estas mutações podem ter causas endógenas, isto é,
causas internas? SIM.
Esta as mutações podem ter sido de origem endógena
exógena ao mesmo tempo? SIM.
Assim, não temos como afirmar com certeza que as
mutações genéticas que geraram a cladogênese observadas naquelas aves tenha sido induzidas pelo
meio ambiente.
**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Muito cuidado na hora de interpretar a palavra
“INDUZ”.
Não confundir INDUZIR com DIRECIONAR.
Uma coisa é INDUZIR, causar, ser a origem, ser o responsável, fazer acontecer, mexer os pauzinhos...

Outra coisa bem diferente é DIRECIONAR, dar objetivo, dar finalidade, fazer com que aconteça assim ou
assado para que se atinja determinado objetivo.
O ambiente externo pode INDUZIR mutações por meio
de radiações, substâncias químicas mutagênicas, vírus causador de mutações. Estes erros genéticos, no
entanto, são totalmente aleatórios, sem nenhum objetivo, sem nenhuma intenção por trás, apenas acontecem. Agora, se estes erros genéticos são vantajosos
ou não, só o futuro vai dizer por meio do processo de
seleção natural onde será eliminado o que não for benéfico.
Assim, o ambiente pode INDUZIR mutações, mas não
as direcionar para que esta ou aquela característica se
desenvolva no organismo com o objetivo de adaptá-lo
a alguma mudança ambiental.
c)(F) O erro está em “induzido por alterações ambientais”.
Sugiro que releia o comentário da alternativa B para
fixar melhor estas informações.
d)(V) Em b temos a CLADOGÊNESE que ocorre em
processo ALOPÁTRICOS, isto é, com isolamento geográfico.
Observe o esquema:

e)(F) Releia o comentário da alternativa A deste
mesmo teste.
_________________________
14.09. [E]
I.(F) As mutações São erros aleatórios que ocorrem no
material genético. As mutações não têm nenhum propósito nem objetivo de mudar as características do organismo de forma intencional e planejada a fim de
deixá-lo adaptado ao seu ambiente na luta pela sobrevivência.
II.(V) 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 fedorentos que ficam voando para lá e para cá comendo insetos, enchendo o saco e liberando pequenos cagões por
suas bazucas anais na cabeça dos coitados dos vestibas que vão para o cursinho.

Um bando de pássaros da mesma espécie Y oriundos
da região Arapongas está migrando para o Rio Grande
do Sul e resolve passar por Curitiba para visitar uns
camaradas que ‘avuam’ por aqui.
Estes pássaros migrantes acabam ficando um tempo
em Curitiba beach para descansar, comer um pouco e
ajudar os pássaros fedidos nativos a cagar na cabeça
dos vestibas.

É natural que estes pássaros migrantes namorem e
cruzem com os pássaros nativos.
Assim, por um lado, haverá uma troca de genes entre
os nativos e os migrantes, aumentando a diversidade
genética de ambas as populações, afinal, genes de um
grupo serão misturados com genes do outro grupo. Variações genéticas de um grupo serão misturadas com
variações genéticas do outro grupo.

Por outro lado, as duas populações com sua genética
misturada tornam-se mais semelhantes entre si, o material genético torna-se mais homogêneo. Todas as
aves terão mais ou menos o mesmo tipo de genes. Na
linguagem técnica se diz que elas fazem parte do
mesmo pool genético, do mesmo conjunto de genes,
compartilham a mais ou menos a mesma variedade de
genes em seu genoma.
Caso se mantivessem em isolamento geográfico e não
migrassem, as diferenças genéticas acabariam levando as duas populações ao processo de especiação. No entanto, como ocorre um fluxo gênico entre as
duas populações, isto é, como ocorre uma troca de genes entre os dois grupos, as duas populações se tornam relativamente semelhantes, o que dificulta a diferenciação genética para formação de novas espécies.
III.(F) A seleção natural elimina os organismos menos
aptos na luta pela sobrevivência. Desta forma, a seleção natural atua eliminando as variações genéticas
que trazem prejuízo para os portadores, isto é, muitos
genes produzidos por mutações aleatórias e que fazem parte da diversidade genética acabam sendo eliminados com a morte dos portadores.
Assim, podemos concluir que a seleção natural
REDUZ a diversidade genética, ao contrário do que é
afirmado.
IV.(V) Sugiro fortemente que você releia o comentário
da alternativa E do teste 14.06 e logo após leia o comentário que segue sobre Efeito Fundador e Efeito
Gargalo...
1. Efeito Gargalo

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
(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 os fracotes que viviam
longe da praia. Uma enorme diversidade transformouse nos poucos sobreviventes. Estes poucos que não
morreram apresentam uma pequena diversidade e vão
originar, isto é, derivar na 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
seu destino. Uma pane mecânica provoca um desastre
e o avião cai no meio do oceano. Por sorte do destino
a caixa dos ratos flutua e eles chegam em segurança
numa 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. Agora os ratos passam
a viver em reproduzir neste novo ambiente. Vão se
multiplicar e seus filhotes vão conquistar 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 e não seleção natural.
______________________________
14.10. [D]
1. Em relação as fases citadas no teste, devemos assumir que a primeira fase deve representar o isolamento geográfico (V). Desta forma, mutações aleatórias diferentes ocorrerão aleatoriamente em territórios
diferentes e não haverá troca de genes entre as populações isoladas, uma vez que estão isoladas, não conseguem se encontrar para namorar e trocar genes.
A acumulação de erros aleatórios diferentes vai fazer
com que estas populações fiquem pouco a pouco cada
vez mais diferentes entre si. No início serão poucas
mutações, mas, vão ocorrer com certeza e pequenas
diferenças entre os indivíduos isolados vão surgir.
Lenta e gradativamente, em função do acúmulo de variações genéticas aleatórias, as diferenças entre as
duas populações começarão a se tornar cada vez maiores e evidentes.
2. O acúmulo de mutações aleatórias levará, em uma
segunda fase, à formação de raças ou subespécies
(IV) - raciação.

3. Uma vez que existem diferenças entre os indivíduos
das populações isoladas, o processo de seleção natural (I) vai exercer o seu efeito selecionando as melhores alterações genéticas e eliminando as mutações
desvantajosas.
4. Com o passar do tempo as mutações aleatórias
transformam bastante o material genético das populações isoladas. Cada grupo isolado vai ficando cada vez
mais diferente do outro grupo. Chega o momento em
que as diferenças entre as duas populações serão
muito grandes. Assim, chega momento em que se acumulam tantas tantas tantas diferenças entre as duas
populações que elas não conseguem mais cruzar ou,
se cruzarem, não vão produzir filhos férteis. Quando
isso acontece, diz-se que foi atingido o tal do isolamento reprodutivo (II), isto é, duas novas espécies
são formadas.
5. Quando o isolamento reprodutivo é atingido as duas
populações não podem mais cruzar entre si ou produzir filhos férteis. Houve então, a formação de novas espécies - especiação (III).
.
____________________________

14.11. 29[01, 04, 08, 16]
01.(V)

02.(F) As mutações que podem ser transmitidas para
as gerações seguintes são aquelas mutações que
ocorrem nas células GERMINATIVAS somente e não
as mutações que ocorrem nas células somáticas.
Células somáticas são as células que formam os tecidos do corpo, excetuando as células que formam os
gametas. As mutações que ocorrem em células somáticas desaparecem com a morte do indivíduo e a decomposição do seu corpo e não passam, portanto,
como herança genética para os filhos.
As mutações que ocorrem nas células que formam os
gametas (células germinativas) estarão presentes
em espermatozoides e óvulos e poderão ser passadas
adiante caso as células portadoras de tal mutação acabarem formando zigoto.

04.(V) Em uma população de insetos, a alta taxa de
reprodução por via sexuada fornece populações variadas geneticamente, cuja quantidade de genes mutantes diferentes é alta. Lembre que a reprodução sexuada se dá por meio de gametas os gametas são formados por meiose – Durante a meiose gamética
ocorre o crossing-over ou recombinação gênica, um fator importante que cria diversidade genética
08.(V).

16.(V) A reprodução sexuada não cria genes, mas reúne genes em novas combinações cromossômicas, o
que aumenta a variabilidade genética.
____________________________

14.12. [E]
(5) Isolamento mecânico
- 5. Impedimento da cópula por incompatibilidade dos
órgãos reprodutores que não se encaixam para garantir a fertilização dos óvulos.
- Mecanismo pré-zigótico
- Devido a mutações aleatórias em genes que determinam estrutura dos órgãos genitais podem ser que ocorram transformações tais que não permitam o ato sexual.
(1) Isolamento estacional (de estação do ano)
– 1. Florescimento em épocas diferentes.
- Mecanismo pré-zigótico.
- Alterações genéticas aleatórias podem alterar a estação de ano em que ocorra a floração, o que, por sua
vez, pode impedir o cruzamento entre os grupos diferentes. Um grupo produz grãos de pólen no verão e
outro grupo, devido a mutações aleatórias, produz
grãos de pólen no inverno. Desta forma um grupo não
consegue polinizar o outro grupo.
.
(2) Mortalidade do zigoto
- 2. Desenvolvimento embrionário irregular.
- Mecanismo pós-zigótico.
- Alterações genéticas aleatórios podem causar sérios
problemas genéticos que afetam o desenvolvimento
embrionário.
.

(4) Esterilidade do híbrido
- 4. Meiose anômala.
- Mecanismo pós-zigótico.
- Problemas durante a meiose na gametogênese podem produzir mutações cromossômicas, por exemplo.
Mutações deste tipo podem alterar o número de cromossomos dos gametas, de forma que o zigoto formado tenha um número anômalo de cromossomos, o
que pode torná-lo estéril.
.
(3) Isolamento comportamental
- 3. Alterações nos rituais de acasalamento.
- Mecanismo pré-zigótico.
- Caso as danças de acasalamento mudem de forma
significativa, os parceiros sexuais podem não se reconhecer e não acasalarem, o que impede a reprodução..
____________________________
14.13. [C]
Lembre que o enunciado pede para marcar a alternativa INCORRETA.
a)(verdadeiro)
Como ao longo do processo evolutivo as espécies sofrem enormes transformações, é de se esperar que os
tipos de genes e suas respectivas frequências também
se alterem ao longo do tempo.
b)(verdadeiro)
Por definição espécies diferentes não cruzam entre si
ou se cruzarem os filhos serão estéreis. Então, entre
espécies diferentes existe necessariamente um isolamento reprodutivo (pré-zigótico ou pós-zigótico).

c)(INCORRETA)
Irradiação adaptativa é a evolução de diferentes espécies a partir de um ancestral comum que se espalha pelo ambiente.

Observe na figura acima que as diferentes aparências
dos diferentes mamíferos foram construídas a partir de
um ancestral comum, os primeiros mamíferos que surgiram e se irradiaram pelo ambiente. Assim, os organismos formados a partir da irradiação de um ancestral
comum, apresentam estruturas HOMÓLOGAS e não
análogas como afirmado.
d)(verdadeiro)
Lenta e gradativamente as variações genéticas vamos
se acumulando ao longo do tempo. Assim, mudanças
significativas nos organismos levam muito muito muito
tempo para se formarem.
e)(verdadeiro)
Darwin não sabia nada sobre genética, mas, sabia pela
observação atenta que um organismo apresentava pequenas diferenças em relação aos demais. A variabilidade genética entre os organismos torna possível o
processo de seleção natural, uma vez que existam diferenças, será possível selecionar o que é bom e o que
é ruim. Esta variabilidade, no entanto, não se dá em
função da necessidade de o organismo se adaptar ao
meio. Variabilidade se dá a partir das mutações aleatórias que ocorrem no material genético dos organismos. A seleção natural apenas vai dizer quem vive
quem morre, mas, não é ela quem muda o DNA e cria
a variabilidade.
____________________________

14.14. 14[02, 04, 08]
01.(F) A teoria sintética, também chamada de teoria
moderna da evolução, foi proposta por cientistas no século XX e não por Darwin. A teoria sintética é um aperfeiçoamento da teoria darwiniana.
02.(V)
04.(V) A mutação pode ser explicada como uma mudança na sequência de bases nitrogenadas do DNA e
pode ser provocada por um defeito no próprio mecanismo de duplicação do DNA ou por fatores ambientais
como:
- Radiação solar
- Material radioativo que sai de lava vulcânica e contamina rios
- Substâncias químicas mutagênicas presentes no ambiente e consumidas por seres vivos...

08.(V) O processo pelo qual uma espécie se espalha
por vários ambientes e origina um número grande de
espécies diferentes é chamado de irradiação adaptativa.

16.(F) A especiação em populações de uma mesma
espécie vivendo na mesma área é dita SIMPÁTRICA e
não alopátrica.

.
____________________________
14.15. [D]
A x B - descendentes férteis.
A x C - híbridos inférteis.
B x C - sem descendentes.
Conclusão: A e B são de mesma espécie
a)(F) A e B são de mesma espécie.
b)(F) A e B são de mesma espécie.
c)(F) A e B são de mesma espécie.
d)(V) A e B continuaram a pertencer à mesma espécie
enquanto C tornou-se uma espécie diferente.
e)(F) A e B são de mesma espécie.
____________________________

14.16. [D]
É importante observar que em planetas diferentes desenvolveram-se organismos com formas corporais extremamente semelhantes.
Neste caso específico, com um enorme isolamento geográfico dada a distância entre os planetas, fica claro
que não há nenhuma forma de parentesco entre eles.
Nenhum gene de seres da Terra chegou naquele planeta e vice-versa.

Trata-se apenas de uma incrível coincidência onde espécies não aparentadas desenvolvem estruturas semelhantes. A ciência evolutiva chama este fenômeno
de convergência adaptativa, algo semelhante ao que
vimos em aula referente à engenharia do corpo do
sapo, do crocodilo, do hipopótamo.

.
____________________________

14.17. 07[01, 02, 04]
01.(V)

02.(V) Como aves e mamíferos são vertebrados descendentes dos répteis, apresentam estruturas corporais incrivelmente semelhantes.

Os ancestrais répteis se espalharam pelo mundo sofrendo o processo de irradiação adaptativa ou evolução divergente.
04.(V) Mamíferos e peixes são parentes evolutivos
muito distantes. Todos os vertebrados são descendentes dos primeiros vertebrados, assim, mamíferos como
o ser humano têm um certo grau de parentesco muito
distante com os peixes.
08.(F) As asas dos insetos e as asas das aves são ditos órgãos ANÁLOGOS e não homólogos, pois têm a
DIFERENTE origem embrionária e diferente estrutura
genética.

16.(F) Golfinhos, Morcegos e Humanos são parentes
diretos de um mesmo ancestral comum mamífero que
sofreu irradiação adaptativa a muito tempo atrás. Todas as estruturas citadas possuem origem embrionária
IGUAL e não diferente, como afirmado. Caso estudemos a parte anatômica do embrião que dá origem a
pata dianteira de um cavalo veremos que na mesma
região anatômica do embrião de um morcego está
sendo formada a asa (que na verdade é um braço modificado).

____________________________

14.18. [E]
e)(V) O isolamento geográfico impede que as mutações que ocorram na planta de um ambiente sejam
transmitidas via reprodução para plantas de outro ambiente, uma vez que elas não se encontram e não conseguem reproduzir entre si.
Lentamente cada grupo irá acumulando mutações diferentes que, gradativamente, irão diferenciá-las cada
vez mais. Quanto mais o tempo passa mais os dois
grupos vão ficando diferentes.
Esse acúmulo de variações genéticas pode levar à formação de subespécies (raças) e, até mesmo, formação de novas espécies com o tempo.
____________________________
14.19. [C]
Lembre que o enunciado manda assinalar alternativa
falsa.
c)(incorreto)
O sistema reprodutivo dos indivíduos influencia diretamente na estrutura genética da população. Em populações de reprodução alógamas***, por exemplo, a diversidade genética encontra-se entre os indivíduos,
pois a maior parte dos locos encontra-se em
HETEROZIGOSE e não homozigose.
*** Plantas alógamas são plantas que fazem,
preferencialmente, polinização cruzada.
Neste caso, a fertilização acontece quando o
pólen de uma planta fertiliza o estigma da flor
de outra planta. As espécies alógamas são
caracterizadas pela heterozigose, apresentando heterose e endogamia.

• Endogamia ou consanguinidade é o método de
acasalamento que consiste na união entre indivíduos aparentados, geneticamente semelhantes.
____________________________
14.20. [B]
a)(F) O enunciado é muito claro em dizer que ambas
as espécies se alimentam de sementes, isto é, ocupam
o mesmo nicho ecológico. Uma vez que ocupam o
mesmo nicho ecológico, podemos concluir que, ao invés de cooperação, existe uma relação de
COMPETIÇÃO entre elas, isto é, elas brigam entre si
pelas poucas sementes que encontram no ambiente.
b)(V) Uma vez que as duas espécies são simpátricas,
isto é, vivem na mesma área, a competição pelas mesmas sementes funcionou como um mecanismo de seleção natural. Assim, bicos de diferentes comprimentos
foram selecionados em espécies diferentes.
c)(F) O enunciado é claro em dizer que ambas as aves
se alimentam de sementes e não devorando umas das
outras (predatismo).
d)(F) O que será que quer dizer “repulsa mútua”?
Quem escreveu isto na prova o fez apenas para confundir a mente estropiada dos vestibas lagartixóides!!
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