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Oficina – Evolução 

 Caro Aluno, 

Essa oficina o objetivo de auxiliar na compreensão dos conteúdos que envolvem a Teoria da 

Evolução. 

 

Um ótimo estudo! 

 

Matriz de Avaliação – Ciências da Natureza II – Ensino Fundamental 

 

H17 – Identificar fatos relacionados à origem dos primeiros seres vivos na Terra. 

H32 – Associar as informações obtidas por evidências evolutivas às características a Terra no 

passado, de seu ambiente e seres vivos. 

H33 – Entender o processo de seleção natural. 

 

CONTEÚDO  

Fóssil 

Adaptação 

Seleção Natural 

Evolução 

 

AMPLIANDO SEUS CONHECIMENTOS 

 

Fósseis são considerados evidências de grande importância no estudo da Teoria da Evolução. A 

partir de um crânio, ou uma mandíbula, pode-se afirmar como esse ser vivia e o que comia. 

 

“Talvez você saiba que os dentes são fósseis resistentes que representaram descobertas 

fundamentais para que pudéssemos decifrar a identidade e o estilo de vida de nossos ancestrais”. 

Sean B. Carroll 

 

Ao ler a frase de Sean B. Carroll, retirada do Livro “Infinitas formas de grande beleza” (p.36, 2006), 

verifica-se que os fósseis de dentes foram de grande utilidade para a ciência, pois com eles é possível 

ter uma ideia de como seu dono viveu. 

 

1. Em relação aos fósseis, responda: 

a) O que são? 

 

 

 

b) Por que são considerados fundamentais nos estudos sobre evolução das espécies? 
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c) Levando em consideração, a frase de Carroll, por que os dentes auxiliam na busca de informação 

sobre o estilo de vida de um animal que viveu a milhares de anos atrás? 

 

 

 

 

d) Segundo Cristina Bertoni-Machado do Programa de Pós-Graduação em Geociência – UFRGS, a 

formação de qualquer fóssil está associada há uma diversidade de acontecimentos biológicos e 

geológicos iniciados após a morte de um organismo. 

 Partindo dessa informação e das que obtivemos nas primeiras atividades dessa oficina, fósseis são 

apenas restos de vertebrados que viveram no passado? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

e) Como um organismo vivo pode se tornar um fóssil? Cite as etapas de fossilização: 

Dica: Faça uma pesquisa para auxiliá-lo em sua resposta. 

Sugestão de site para a pesquisa: 

 Livro Digital de Paleontologia - UFRGS- Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/paleodigital/Apresentacao.html>. Acesso em: 16/01/2012, 9h37min. 

 

 

 

 

 

 

Os fósseis podem ser preservados e futuramente encontrados em rochas sedimentares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando os organismos morrem são rapidamente decompostos por micro-organismos 

decompositores, como os fungos e bactérias, transformados em matéria inorgânica e devolvidos 

para o solo. Isso é o que chamamos de Ciclo da Matéria Orgânica ou Ciclo de Nutrientes. 

Porém, se esses restos orgânicos forem misturados aos sedimentos de rochas, eles poderão ser 

conservados por milhares de anos, tornando-se um fóssil. 

 

“(...) rochas depositadas ou precipitadas. Tais rochas formam-se a partir do transporte, do 

acúmulo e da consolidação das partículas sedimentares (areia, lama). Fatores climáticos, como a 

chuva, o vento e o frio/calor, reduzem as rochas pré-existentes a fragmentos de tamanhos 

diversos”. 

Livro digital de Palentologia. Rocha sedimentares. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/paleodigital/Rochas_sedimentares.html>. Acesso em: 16 jan.2012, 11h42min. 
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2. Observe o esquema: 

 

 
Livro Digital de Paleontologia: A paleontologia na sala de aula. 

Disponível em: <http://www.ufrgs.br/paleodigital/Fossilizacao.html>. Acesso em: 18 jan. 2012. 8h54min. 

 

Esse esquema retrata o processo de: 

a) decomposição. 

b) fossilização. 

c) adaptação. 

d) cristalização. 

 

3. Leia a informação a seguir: 

 

Os fósseis podem ser encontrados como vestígios ou restos. 

 

 Vestígios – são evidências da existência de um organismo ou de sua atividade. 

 Restos – consistem nas partes duras de organismos que viveram no passado e que são 

encontrados muito preservados. 

  

 

Assinale “V” para exemplos de vestígios e “R” para exemplo de restos: 

 

a) (   ) mandíbula 

b) (   ) pegada 

c) (   ) inseto preservado no âmbar. 

d) (   ) fezes fossilizadas. 

e) (   ) crânio 
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4. A seguir estão representadas duas imagens de fósseis.  

Observe as imagens e leia os créditos de cada uma delas: 

 

 

Fóssil de um artrópode trilobita, encontrado na Formação Ponta Grossa, Devoniano da Bacia do Paraná. Material 

depositado na Universidade Federal do Paraná. Escala em centímetros (foto de Cristina Vega Dias). 

Livro Digital de Paleontologia: A paleontologia na sala de aula. 

Disponível em: < http://www.ufrgs.br/paleodigital/Restos.html>. Acesso em: 18 jan.2012. 8h58min. 

Obs.: Os trilobitas são da era Paleozoica (entre 540 milhões e 245 milhões de anos atrás) 

 

 
Getty Images  

Um fóssil de Microraptor de uma floresta de 130 milhões de anos que existiu na atual Liaoning Province, China, é exibido no 

Museu Americano de História Natural, na cidade de Nova York. 

Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br/fossil.htm>. Acesso em: 18 jan.2012. 9h22min 

Obs.: O Microraptor pertenceu à era Mesozoica (251 milhões e 65 milhões e 500 mil). 

 

A partir das informações dos créditos e observações da imagem, pode-se afirmar que esses dois 

exemplos de fósseis viveram na mesma era? Justifique. 

 

 

 

 

5. O petróleo é considerado um combustível fóssil.  

Elabore uma resposta que explique essa afirmação. 

 

http://www.ufrgs.br/paleodigital/Restos.html
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A partir das informações obtidas nessa primeira parte da oficina, podemos verificar que os fósseis 

são evidências fundamentais para o estudo da evolução das espécies, principalmente quando ele traz 

informações precisas sobre como aquele organismo vivia. 

 

Importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a imagem sobre Melanismo Industrial: 

 
Artigo: Melanism gene found in peppered moth. 

Autor: Jerry Coyne 

Disponível em: <http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/05/21/melanism-gene-found-in-peppered-moth/>. 

Acesso em: 18 jan. 2012. 10h15min. 

Descreva o que você observou: 

 

 

http://jerrycoyne.uchicago.edu/about.html
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No início do século XIX, colecionadores de mariposas documentaram a presença de exemplares delas 

nas cores escuras, sendo que as de cores claras eram mais fácies de serem encontradas.  

Os troncos das árvores eram claros, no início do século XIX, pois eram cobertos por liquens 

(associação entre fungos e algas), que os deixavam esbranquiçados.  

Acredita-se que devido a poluição gerada pelas indústrias, os troncos tornaram-se escuros por causa 

dos liquens, que acabaram morrendo por serem muito sensíveis aos poluentes. 

Sendo assim, as mariposas claras que antes se camuflavam com sucesso nos troncos esbranquiçados, 

com a industrialização, começaram a ser predada facilmente, pois eram visíveis quando pousavam 

nos troncos escuros. 

Porém, as mariposas escuras, que antes estavam em menor número, passaram a se camuflar com 

eficiência, aumentando sua população. 

 

6. A partir da análise da imagem e texto, sobre o Melanismo Industrial, resolva os exercícios: 

 

a) As mariposas brancas se tornaram escuras para sobreviver às mudanças do ambiente. Você 

concorda com essa informação? Justifique sua resposta. 

 

 

 

b) Cite exemplos de adaptação: 

 

 

 

c) A camuflagem pode ser considerada uma adaptação positiva? Justifique. 

 

 

 

Alguns exemplos de adaptações 

 Regiões secas: os animais dessas regiões apresentam camadas de revestimento mais grossas e 

secas, evitando a perda de água.  

O cacto, um exemplo de vegetal, possui um reservatório de água interno. As folhas são modificadas 

no formato de espinhos para afastar predador e evitar grande perda de água pela lâmina das folhas 

durante a transpiração. 

 Alimentação: o bico, a boca e os dentes terão formatos diferentes dependendo do alimento que 

comem. Por exemplo, o beija-flor tem um bico fino e longo que facilita na retirada do néctar das 

flores, o morcego nectárivo também apresenta essa característica. 

 Proteção: a camuflagem, presença de glândulas de veneno e até mesmo fingir-se de morto, como 

acontece com alguns besouros e aranhas. 
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Créditos da Imagem: Rubi Maia. 

Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=10&min=950&orderby=titleA&show=10>. 

Acesso em: 18 jan. 2012. 11h29 min. 

Com base na frase descrita na imagem, de Rubi Maia, verifica-se que as características de qualquer 

ser vivo, como ser forte ou inteligente, só é considerada positiva se resultar em sucesso adaptativo, 

caso ao contrário de nada adianta. 

 

7. Essas características surgem conforme as necessidades vão aparecendo?  Responda a partir do 

que você sabe sobre o assunto. 

 

 

Indivíduos de uma mesma população não são idênticos, podendo um ser considerado mais apto do 

que o outro, em relação a como reagem às imposições do ambiente. 

Aqueles indivíduos considerados mais aptos são propensos a deixar mais descendentes. As 

características que permitiram seu sucesso no ambiente são chamadas de positivas. 

Quanto maior a chance de sobrevivência, maior o interesse e condições de perpetuação da espécie. 

Pequenas variações existentes em uma determinada espécie, ao longo de um período, podem 

resultar em novidades evolutivas, além do surgimento de uma nova espécie e a extinção daquela que 

o originou. 

 

Mas como isso pode ser possível? 

Os grupos de seres vivos tem a reprodução sexuada como característica e possuem mais chances de 

serem diferentes um dos outros por causa da variabilidade genética resultante da recombinação 

gênica (soma de material genético) *, além de existirem as mutações gênicas, que ocorrem 

naturalmente no material genético (DNA) dos seres vivos. 

* Soma de material genético – gameta masculino + gameta feminino = zigoto ou no caso de humanos: 

espermatozoide + óvulo = novo ser. Esse novo ser terá características dos seus progenitores. 

Percebe-se então, que as características não surgem conforme a necessidade, mas indivíduos que 

tiverem características positivas desenvolvidas e sejam capazes de sobreviver as modificações do 

ambiente serão selecionados. Porém, aqueles que não tiverem as características ideais para a sua 

sobrevivência as modificações do ambiente, morrerá. 
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Retorne a questão 7 releia sua resposta e verifique se ela está de acordo, caso não esteja, refaça 

sua resposta de acordo com que aprendeu. 

8. Leia o parágrafo a seguir 

Seleção Natural requer variação genética, herdada e transferida entre gerações, para que tenha 

valor adaptativo. Para o ser vivo ser selecionado positivamente pelo ambiente não basta sorte, ele 

precisa contar com suas características positivas e resistentes às mudanças do ambiente. 

 

Você sabe o que significa Seleção Natural? Se souber comente sobre ela. Caso não saiba, o que acha 

que significa? 

 

 

 

Você já ouviu falar em Charles Darwin?  

 

Charles Robert Darwin é o autor da teoria da Seleção Natural. Ele foi um naturalista de grande 

importância para os estudos e aprimoramento das teorias que envolviam o assunto sobre a evolução 

das espécies. Em 1859 publicou o livro Origem das espécies, no qual reúne diversas evidências a 

favor do evolucionismo. Darwin trabalhou com a ideia de que o ambiente proporciona maior chance 

de sobrevivência aos seres vivos mais aptos a sobreviver a essas imposições e que darão origem a 

descendentes aptos e adaptados ao ambiente, chamou isso de seleção natural. 

Antes de Charles Darwin, existiram muitos estudiosos que tentavam desvendar a origem das 

espécies e como sobreviviam ao ambiente. Um deles é Lamarck, que defendeu o transformismo.  

Lamarck acreditava que cada espécie surgia independentemente e a partir de transformações 

sucessivas de um ancestral primitivo, mas não propunha parentesco entre as espécies. Para ele, 

quando houvesse a necessidade de um indivíduo desenvolver uma característica para garantir sua 

sobrevivência, ela surgia e era passada para a próxima geração, que se não precisasse mais dela se 

perdia ou atrofiava. 

Apesar de importante para a construção da teoria da evolução por defender o transformismo, as 

ideias de Lamarck foram comprovadas como erros e descartadas para fundamentação de teorias. 

 

A imagem de How Stuff Works lembra a história das girafas de pescoço curto e de pescoço longo 

(apesar da foto retratar um indivíduo adulto e um jovem, da atualidade). Você já ouviu falar dessa 

história? 

 
How Stuff Works 

Disponível em: <http://emiliofgodoi.dihitt.com.br/noticia/evolucionismo--de-lamarck-e-darwin-aos-dias-de-hoje-por-alexandre-indriunas-

part-2>. Acesso em: 18 jan. 2012. 15h36min. 
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9. Leia duas versões da história das girafas de pescoço curto e longo: 

 

Após a leitura das duas versões, identifique a da visão lamarckista e a da visão darwinista. 

 

 

 

Fique atento: 

 Fósseis são as evidências de que a evolução das espécies foi possível. 

 O parentesco entre as espécies é estudado a partir de características homólogas, uma valiosa 

evidência evolutiva que você estudara no Ensino Médio. 

 Os seres vivos mais aptos as transformações do ambiente são selecionados naturalmente e 

sobrevivem para gerar descendentes mais adaptados. 

 Características novas e positivas para o ambiente podem proporcionar o sucesso de várias 

gerações. Quanto mais indivíduos de uma mesma espécie forem diferentes de seu ancestral 

primitivo, verifica-se a possibilidade de evolução, ou seja, se existir a extinção de uma espécie 

(cercada por novidades evolutivas) tem-se nesse caso: evolução. 

 Evolução não acontece do dia para noite e sim ao longo do tempo. 
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1- Antigamente as girafas tinham o pescoço curto e alimentavam-se de arbustos e viviam sem 

dificuldades. 

Depois de um tempo, o alimento encontrado nos arbustos ficou escasso. As girafas não tiveram 

outra escolha, precisaram alongar os pescoços para poder explorar árvores mais altas e ter 

outras opções na hora de se alimentar. 

2- Antigamente existiam tanto as girafas de pescoço curto, quanto as de pescoço longo. As de 

pescoço curto não tinham acesso fácil ao alimento em relação as de pescoço longo, pois essa 

podia se alimentar tanto de arbustos, quanto de folhas das árvores mais altas. 

Depois de um tempo, a busca por alimento pelas girafas de pescoço curto foi dificultada pela 

falta de arbustos, o que resultou na sua extinção. 

As girafas de pescoço longo por serem mais aptas, tiveram sucesso no ambiente e existem até 

hoje. 
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