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16.01. [C]
Observe que gorila e chimpanzé surgem de uma bifurcação de um ancestral comum inclusive do próprio homem.
_____________________
16.02. [A]
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No diagrama apresentado percebemos que o ser humano e o chimpanzé estão na mesma linha horizontal
evolutiva e ainda por cima, estão lado a lado, o que
indica sua proximidade evolutiva.
_____________________
16.03. [D]

_____________________
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16.04. [B]
Segundo o esquema apresentado, o homem e o chimpanzé têm origem a partir de ancestrais comuns.

_____________________
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16.04. [B]
A teoria moderna da evolução defende a tese de que
o homem e o chimpanzé apresentam uma origem comum, isto é, descendem de ancestrais comuns.

_____________________
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16.05. [C]
I.(F) A tal vantagem que afirmativa coloca é bastante
relativa. Em relação às doenças, aos parasitas e a má
formação do corpo às vezes até podemos considerar
que a medicina traga alguma vantagem em relação às
demais espécies da biosfera. É importante que você
entenda que este não é o único critério de seleção natural. No habitat natural do leão, o fato de termos
acesso a medicina não nos torna mais capaz de sobreviver nas condições hostis em que este animal vive. Lá,
na savana, estamos em tremenda desvantagem em relação aos felinos. Corremos lentamente, nossa pela é
fácil de ser destruída, não temos garras, nossos sentidos são fracos, nossa resistência aos insetos é mínima
etc.
No ambiente marinho com a medicina ou sem medicina não temos a menor chance de sobrevivermos nas
mesmas condições que as baleias. No ambiente delas
estamos em enorme desvantagem. Elas nadam felizes
para lá e para cá balançando suas caudas enquanto
nós, os médicos, os aparelhos de raio X afundam no
mar e desaparem.
Qual vantagem a medicina nos dá em relação ao ambiente marinho?
Qual vantagem a medicina nos dá em relação ao urso
polar em seu ambiente natural das geleiras do norte?
Naquele ambiente extremo onde vive o urso polar ele
está em enorme vantagem em relação aos seres humanos, mesmo que tenhamos antibióticos e instrumentos cirúrgicos. Morremos todos congelados e sem
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capacidade de conseguir água para beber e alimentos
para comer.
Afinal, a espécie humana leva alguma vantagem sobre
os demais ou depende do ponto de vista com o qual se
encara a questão?
Tenha em mente que o ser humano não é a espécie
mais evoluída, aliás, nem ao menos existe uma espécie mais evoluída.
O ser humano é mais evoluído que uma barata?
É menos evoluído que uma barata? ... ou o ser humano
é diferente de uma barata? Diferente.
Coisas diferentes podem ser comparadas? Não.
II.(F) A teoria evolutiva defende a tese de que homens
e os macacos são descendentes de ancestrais comuns.
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III.(V) Darwin não conhecia a genética e sua relação
com a determinação das características biológicas do
corpo dos seres vivos. Desta forma, ele não tinha como
explicar as razões pelas quais um indivíduo é diferente
do outro. Ele sabia que os organismos eram diferentes
baseado nas observações que fazia, mas, não sabia
explicar o porquê destas diferenças, uma vez que não
conhecia a genética.
IV.(V) A teoria moderna da evolução defende a tese de
que os seres vivos atuais sejam descentes dos primeiros seres vivos que surgiram na Terra. Custas primeiros seres vivos deram origem à próxima geração. Tal
geração deu origem a geração seguinte e assim, sucessivamente, as gerações foram se sucedendo ao
longo das centenas de milhões de anos até chegar aos
nossos dias. Por este ponto de vista, portanto, todos
os seres vivos que hoje vivem no mundo têm sua origem nos primeiros seres vivos que surgiram na Terra
primitiva.
_____________________

8

16.06. [C]
A teoria evolutiva defende a tese de que homens e os
macacos são descendentes de ancestrais comuns.

_____________________
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16.07. [E]
Analisando o cladograma, é possível concluir que Homem e o Chimpanzé estão evolutivamente bem próximos e gibão e orangotango estão bem mais distantes.
O gibão, inclusive, se encontra mais afastado ainda.
Apesar de não sermos descendentes diretos dos gorilas nem dos chimpanzés, temos, provavelmente, ancestrais em comum com eles.

_____________________
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16.08. [E]
A descrição: “…capaz de transformar as pedras em
instrumentos para cortar, raspar e construir abrigos
…”, caracteriza um ser capaz de usar ferramentas e ter
habilidades específicas. Esta descrição tem a ver com
o Homo habilis.

_____________________
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16.09. [C]
O texto do enunciado deixa muito claro que este ancestral humano tinha postura bípede:
“… As pegadas, que mostravam clara evidência de bipedalismo – a habilidade para caminhar na posição
vertical …”

_____________________
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16.10. [D]
A teoria evolutiva defende a tese de que homens e macacos são descendentes de ancestrais comuns. Ao
longo do tempo, os grupos foram se ramificando,
dando origem as espécies atuais.

_____________________
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16.11. [E]
A capacidade física dos seres humanos quando comparada a capacidade física dos macacos é ridícula. Fisicamente a maioria dos macacos são muito superiores aos seres humanos, o que deixa claro que o critério
que tornou o ser humano uma espécie tão desenvolvida não foi a parte física e sim a parte cerebral.
_____________________
16.12. [B]
[hominoide — oide= em forma de]
_____________________
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16.13. [A]
A teoria moderna da evolução defende a tese de que
o homem e o chimpanzé têm uma origem comum, isto
é, descendem de ancestrais comuns.

_____________________
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16.14. [B]
Tenha bem em mente o comando da questão e perceba que o termo chave está na palavra ...
:
A evolução genética da espécie humana COMEÇOU a
ser afetada pelo homem a partir do momento em que
ele passou a…
“Começar” tem a ver com aquilo que dar início, tem a
ver com aquilo que vem antes, tem a ver com o que
antecede, tem a ver com o começo.
a)(F) O ser humano começou a controlar doenças infecciosas, através de vacinas e da erradicação dos parasitas muito tempo depois que a espécie já estava desenvolvida e há muito tempo já controlava vários fatores ambientais pelos quais a seleção natural atua. O
uso do fogo, ferramentas, roupas, proteção em cavernas e linguagem já tinham começado muito antes do
controle médico moderno.
b)(V) Quando nossos ancestrais distantes começaram
o uso do fogo, ferramentas, roupas, proteção em cavernas e utilizar a linguagem para se organizar em grupos altamente eficientes na caça e na proteção de predadores houve uma diminuição significativa dos efeitos da seleção natural sobre a população.
c)(F) O ser humano começou a prolongar a vida dos
indivíduos da sua espécie até os 60 ou 70 anos muito
tempo depois que a espécie já estava desenvolvida e
há muito tempo já controlava vários fatores ambientais
pelos quais a seleção natural atua. O uso do fogo, ferramentas, roupas, proteção em cavernas e linguagem
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já tinham começado muito antes do controle da longevidade.
d)(F) O ser humano começou a praticar a agropecuária
muito tempo depois que a espécie já estava desenvolvida e há muito tempo já controlava vários fatores ambientais pelos quais a seleção natural atua. O uso do
fogo, ferramentas, roupas, proteção em cavernas e linguagem já tinham começado muito antes da agropecuária.
e)(F) O ser humano começou a eliminar seus predadores naturais muito tempo depois que a espécie já estava desenvolvida e há muito tempo já controlava vários fatores ambientais pelos quais a seleção natural
atua. O uso do fogo, ferramentas, roupas, proteção em
cavernas e linguagem já tinham começado muito antes
da eliminação de seus predadores.
_____________________
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16.15. [D]

As evidências fósseis indicam que a evolução humana
ao longo do tempo sofreu várias ramificações, isto é,
se deu por um processo de cladogênese.
Observe:
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_____________________
16.16. [A]
***a)(V) Os mamíferos que mais se assemelham à espécie humana são os pongídeos, família do chimpanzé.
b)(F) O Homo habilis e não o erectus, foi o primeiro a
fabricar ferramentas de pedra lascada.
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c)(F) O homem de Neandertal tinha seu cérebro semelhante da espécie humana atual.
d)(F) A comunicação foi fundamental para a evolução
cultural humana.
e)(F) Todos os fósseis atribuídos a ancestrais do homem são de gêneros diferentes.
Observe:

_____________________
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16.17. [B]
I.(F) As baratas estão muito bem adaptadas a seu ambiente de esgoto fedorento, assim como os chimpanzés estão muito bem adaptados à vida na floresta. O
capim está tão bem adaptado à vida no campo como
os humanos estão adaptados a sua vida urbana nas
cidades. Assim, é um erro afirmar que chimpanzés e
os seres humanos pertencem a espécies que se encontram acima de outras em relação às características
adaptativas. Cada um no seu quadrado, só isso. As algas marinhas estão tão bem adaptadas à vida no oceano como o vestiba está adaptado a desmaiar e ressuscitar na frente da apostila.
II.(F) Chimpanzés e seres humanos, assim como lagartixas e fungos, apresentam PEQUENO grau de parentesco.
III.(V) Para os evolucionistas, todas as espécies viventes evoluíram ao longo de milhões de anos através de
um processo conhecido como seleção natural.
_____________________
16.18. [A]
I.(V) Homo neanderthalensis e Homo sapiens conviveram em parte de sua história, desta forma, é correto
afirmar que foram contemporâneos.
II.(F) Não há nenhum indício de que trocas comerciais
tenham sido realizadas pelas duas espécies. Aliás,
muito provavelmente nem ao menos deveria existir comércio neste período. Nem shoppings, nem escadas
rolantes ainda.
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III.(F) Os indícios apontam para um desenvolvimento
de linguagem maior em Homo sapiens e não no H. neanderthalensis. A cultura do Homo sapiens desenvolveu-se enormemente enquanto os neandertais desapareceram.
IV.(F) Não há nenhum indício de que havia qualquer
tipo de divisão de trabalho entre os Homo neanderthalensis.
V.(V) Especula-se que, se a inteligência dos neandertais fosse maior, certamente eles não teriam desaparecido.
_____________________
16.19.
a)(F) Características adquiridas não são transmitidas
geneticamente, portanto, não apresentam valor evolutivo.
b)(V) As epidemias funcionam como um filtro evolutivo.
Eliminam os indivíduos de sistema imunológico menos
eficientes e favorecem os indivíduos com sistema imunológico mais desenvolvido.
c)(F) O fluxo gênico tem a ver com movimento de genes entre indivíduos de populações diferentes que se
cruzam, isto é, tem a ver com mistura de genes entre
populações. Na medida em que diferentes populações
trocam genes entre si elas começam a ficar cada vez
mais parecidas entre si. Quanto mais os genes forem
semelhantes menores serão as diferenças fenotípicas
entre essas populações, ou seja, o contrário do que é
afirmado.

22

d)(F) A experiência tem mostrado que é justamente o
contrário disto. O potencial de manipulação do ambiente tem destruído habitats, alterado brutalmente condições ambientais importantes, gerado diferentes tipos
de poluição e doenças, etc.
e)(F) As mutações, apesar de serem a base do processo evolutivo como afirmado, são alterações aleatórias do material genético e não são direcionadas pelo
ambiente. A única relação entre ambiente e as mutações é que o ambiente seleciona as melhores mutações e elimina as piores.
_____________________
16.20. [C]
a) As espécies Homo sapiens e Pan troglodites surgiram há seis milhões de anos.
b) 99,4% dos genes apresentam a mesma sequência
de DNA.
***c) Sequências de DNA que podem ser expressas
como proteínas apresentaram maiores semelhanças
que as sequências não codificadoras.
d) Os 97 genes comuns são os responsáveis pelas diferenças entres seres humanos e chimpanzés.
_____________________

