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Exercı́cios Dissertativos
1. (2002) Nos vertebrados, a presença de ovos com casca representou um grande avanço em termos de
adaptação evolutiva.
(a) Esse caráter está presente em quais grupos de vertebrados?
(b) Que novidade evolutiva substituiu a função desempenhada pelos ovos com casca? Comente sobre
uma provável conseqüência do surgimento desse caráter.

2. (2006) É consenso na Ciência que a vida surgiu e se diversificou na água e, somente depois, os organismos
conquistaram o ambiente terrestre. Considere os seguintes grupos de animais: porı́feros, moluscos,
anelı́deos, artrópodes e cordados. Considere os seguintes grupos de plantas: algas verdes, briófitas,
pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
(a) Quais deles já existiam antes da conquista do ambiente terrestre?
(b) Cite duas adaptações que permitiram às plantas a conquista do ambiente terrestre.

3. (2008) Pela primeira vez na história evolutiva, o embrião é protegido por um envoltório que o protege e
impede que desidrate. Ali, há também substâncias de reserva que o nutrirão até que saia do envoltório
e passe a ter vida livre.
(a) Se essa frase for relacionada a um grupo animal, a que grupo ela se aplica com propriedade? Cite
outra caracterı́stica, reprodutiva ou do desenvolvimento do embrião, que também aparece nesse
grupo pela primeira vez.
(b) Se essa frase for relacionada a um grupo vegetal, a que grupo ela se aplica com propriedade? Cite
outra caracterı́stica, reprodutiva ou do desenvolvimento do embrião, que também aparece nesse
grupo pela primeira vez.

4. (2011) Os répteis foram o primeiro grupo de vertebrados a conquistar o ambiente terrestre de forma
plena.
(a) Os répteis modernos estão classificados em três principais ordens. Dê um exemplo de uma espécie
pertencente a cada uma dessas ordens.
(b) Explique quais foram as adaptações necessárias para que os répteis pudessem viver no ambiente
terrestre.
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5. (2012) Ao chegar ao arquipélago de Galápagos, no Pacı́fico, darwin encontrou uma rica variedade de
tartarugas e aves vivendo sob condições ambientais peculiares, como o isolamento geográfico e a dieta,
que devem ter influenciado fortemente sua evolução ao longo de milhões de anos. As prováveis causas
do fato de haver tantos animais tão semelhantes entre si - as aves, por exemplo, com o bico mais curto
ou mais longo, dependendo do que comiam - pareciam claras.
(Pesquisa Fapesp, julho de 2011. Adaptado.)
Responda:
(a) Por que o isolamento geográfico favorece a especiação?
(b) Na situação dada pelo texto, e no âmbito da teoria da evolução, explique que relação existe entre
a dieta e o comprimento dos bicos das aves das diferentes ilhas do arquipélago de Galápagos.

6. (2015) Ao longo da evolução dos metazoários, verifica-se desde a ausência de um sistema excretor
especı́fico até a presença de sistemas excretores complexos, caso dos rins dos mamı́feros. As substâncias
nitrogenadas excretadas variam segundo o ambiente em que os animais vivem: vários grupos excretam
a amônia, que é altamente tóxica para o organismo, enquanto outros eliminam excretas menos tóxicas,
como a ureia e o ácido úrico.
(a) Correlacione cada tipo de excreta predominante (amônia, ureia ou ácido úrico) com um exemplo
de vertebrado que excrete tal substância e o ambiente em que ocorre, se terrestre ou aquático.
(b) Cite um grupo animal que não apresenta um sistema excretor especı́fico e explique como se dá a
excreção de produtos nitrogenados nessa situação.

7. (2015) Charles Darwin explicou o mecanismo evolutivo por meio da ação da seleção natural sobre
a variabilidade dos organismos, mas não encontrou uma explicação adequada para a origem dessa
variabilidade. Essa questão, no entanto, já havia sido trabalhada anos antes por Gregor Mendel e, em
2015, comemoram-se os 150 anos da publicação de seus resultados, conhecidos como Leis de Mendel.
(a) A que se refere a Segunda Lei de Mendel? Por que ela explica o surgimento da variabilidade dos
organismos?
(b) Cite e explique um outro processo que também tenha como resultado a geração de variabilidade
no nı́vel genético.

8. (2015) Alguns animais alimentam-se exclusivamente de frutos (frugı́voros); outros alimentam-se apenas
de sementes (granı́voros). Alguns pesquisadores defendem que a granivoria surgiu antes da frugivoria,
na evolução das interações biológicas na Terra. Assim também, consideram a granivoria como um tipo
de predação e não de herbivoria, como pretendem outros pesquisadores.
(a) Apresente uma evidência, com base evolutiva e biológica, que apoie a hipótese de que a granivoria
tenha surgido antes da frugivoria.
(b) Explique por que a granivoria é considerada um tipo de predação e por que a frugivoria contribui
para a manutenção das espécies vegetais no planeta.
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