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Caro Monitor,  
 
Essa oficina o objetivo de auxiliar na compreensão dos conteúdos que envolvem a Teoria da 
Evolução. 

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 

 

Para a aplicação da oficina:  
Faça uma leitura da oficina verificando as necessidades e especificidades de cada uma das atividades.  
 
Organize material de pesquisa, sugiro a seguir um site bastante didático e que traz muitas 
informações que facilitam a realização da oficina:  
SOARES, Marina Bento (org.). Livro Digital de Paleontologia: A paleontologia na sala de aula. 
Disponível em: < http://www.ufrgs.br/paleodigital/>. Acesso em: 16 jan. 2012).  
A pesquisa pode ser realizada diretamente no site ou você pode organizar materiais, como revistas, 
livros didáticos (Ensino Médio) para que o aluno busque as respostas.  
 
A oficina apresenta nível de dificuldade médio e é um material preparatório para a área de Ciências 
da Natureza II – Ensino Médio.  
Oriente seu aluno, motive-o a participar, permita que ele tenha autonomia na realização da oficina.  
Indicações do Portal EJ@ de materiais áudio visuais para a sua preparação. (Clique nos hiperlink ou 
navegue pelo Portal EJ@ - www.educacao.org.br/eja).  
Evolução da Vida na Terra (Biblioteca Digital/ Ciências da Natureza II/ Indicações/vídeo)  

Evolução das espécies. E o que os fósseis têm a ver com isso? (Biblioteca Digital/podcast-EM)  

Adaptações dos seres vivos (Biblioteca Digital/Apoio ao aluno/Temas de Estudo/EF)  

Dinâmica dos seres vivos - Evolução (Biblioteca Digital/Exercícios Online/EM)  
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Gabarito das Atividades Propostas: 
 

1.  
a) Fósseis são evidências de seres vivos que viveram no passado. 
b) A partir dos fósseis é possível saber ou pelo menos ter uma ideia de como os seres vivos viviam 
no passado. 
c) Porque o dente representa a forma de alimentação do animal, isso é, a partir do formato do 
dente é possível saber o que ele come. 
d) Os fósseis podem ser restos (dente, mandíbula, etc.) ou vestígios (pegadas, fezes fossilizadas, 
etc.). 
e) 1º Morte; 2º Soterramento (às vezes na sequência da morte ou leva-se um tempo); 3º 
Compactação e Cimentação (forma um sedimento). 

 

2. b) fossilização. 

 

3.  

a) ( R ) mandíbula 

b) ( V ) pegada 

c) ( R ) inseto preservado no âmbar. 

d) ( V ) fezes fossilizadas. 

e) ( R ) crânio 

 

4. Não, pois o trilobita viveu na Era Paleozoica e o Microraptor na Era Mesozoica. 

 

5. O petróleo é um combustível fóssil, pois é de origem orgânica, isso é, surgiu após o processo de 

fossilização que seres vivos mortos passaram após sua morte. É encontrado nos poros de rochas 

sedimentares. 

 

Observe a imagem a seguir 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: 

Resposta pessoal. 

Espera-se que ele perceba as mariposas e o destaque delas, devido à diferença na coloração da 

superfície em que se encontra. Isso facilita a predação. 

 

 

http://jerrycoyne.uchicago.edu/about.html
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6. 

a) Não, sempre existiram as duas colorações, porém dependendo da cor do tronco em que ela 

costuma pousar, vai se camuflar ou ficar exposta. 

b) As mariposas claras se camuflavam em troncos claros tendo sucesso em relação ao seu 

predador que não conseguia visualizá-las. Com a poluição do ar, provocada pelas chaminés das 

indústrias inglesas, os troncos escureceram, e quem teve mais sucesso com a camuflagem foi a 

mariposa escura. 

c) Com certeza a camuflagem é uma adaptação positiva. 

 

7. Resposta pessoal. 

Espera-se que ele entenda que as características existem por causa dos mecanismos da 

variabilidade genética. Indivíduos que apresentarem características positivas em relação ao 

ambiente em que vivem, são mais aptos e sobrevivem mais facilmente gerando descentes para dar 

continuidade a espécie. 

 

8. Resposta pessoal.  

Espera-se que ele entenda que seleção natural é o processo pelo qual o ambiente é um agente 

selecionador, isso é, seleciona os indivíduos mais aptos ao sucesso em relação às imposições do 

ambiente. 

 

9. 1- lamarckista; 2- darwinista 

 

 O item “Fique atento” está presente no material do aluno, porém é importante entender cada 

uma das afirmações presentes nele porque é um resumo do que é importante compreender nesse 

primeiro momento sobre evolução. 

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, podemos perceber a possibilidade de evolução, ou seja, se existir a extinção (cercada por 

novidades evolutivas) de uma espécie teremos, nesse caso, evolução. 

 Evolução não acontece do dia para noite e sim ao longo do tempo. 
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