
Exercício de Revisão para o 9º ano  

Professora: IRACEMA BISPO  

Aluno (a):  

Disciplina: Ciências  

Assuntos: Genética, 1ª lei de Mendel, Evolução 

Orientação: a revisão deve ser respondida a lápis no caderno. É suficiente colocar 

apenas as respostas dos quesitos.  

01) A teoria evolucionista, proposta por Darwin, foi enriquecida a partir de 

novos conhecimentos científicos, dando origem à Teoria Sintética da Evolução. 

Segundo essa teoria, os principais fatores evolucionistas são: 

a) seleção natural, divisão celular e lei do uso e do desuso. 

b) mutação genética, recombinação genética e seleção natural. 

c) respiração celular, divisão mitótica e recombinação gênica. 

d) seleção artificial, divisão mitótica e crossing over. 

e) transmissão das características adquiridas, mutação gênica e divisão celular. 

02) Jean Baptiste Lamarck escreveu uma teoria baseada em duas leis, cite quais 

são essas leis, em seguida dê o seu ponto de vista em relação a essas leis. 

Concorda ou discorda, justifique. 

03) Após estudar sobre evolução na escola, Michele resolveu explicar para sua 

mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas 

lagartas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma 

vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de 

Michele obedece à teoria evolucionista proposta por: 

a) Lamarck. 

b) Mendel. 

c) Darwin. 

d) Crick. 

e) Pasteur. 



04) Um dos exemplos mais famosos acerca do processo de seleção natural foi o 

caso das mariposas de Manchester. Inicialmente predominavam as mariposas 

brancas, que costumavam pousar em troncos de árvores — que, naquela época, 

eram ligeiramente esbranquiçados. Com a Revolução Industrial, os troncos 

ficaram mais escuros e houve um aumento na quantidade das mariposas negras. 

Esse fato ocorreu porque: 

05) Darwin, durante sua viagem a bordo do Beagle a serviço da Inglaterra, pôde 

observar nas ilhas de Galápagos a existência de espécies diferentes de tentilhões. 

Essas espécies diferenciavam-se pela cor, forma do bico e hábitos alimentares. O 

que determinava essas mudanças nas espécies? 

06) Faça um quadro comparativo entre as teorias de Lamarck e Darwin, 

levantando as suas principais diferenças. 

 

07) O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança 

determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das 

informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui 

sobre o assunto, só se pode afirmar CORRETAMENTE que 

 

a) o indivíduo II.1 tem 25% de chance de apresentar o gene para o caráter. 

b) todas as filhas do indivíduo II.2 serão daltônicas. 

c) qualquer descendente de II.4 receberá o gene para daltonismo. 

d) o indivíduo II.2 herdou o gene para o daltonismo da sua mãe.  

08) Faça uma pesquisa sobre as possíveis síndromes que podem ocorrer no 

processo de divisão celular dos cromossomos, cite as principais síndromes 

encontradas e suas respectivas características genéticas.  

09) Imagine que, no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta (característica 

dominante), nasceu um filhote de pelagem branca. Quais os genótipos possíveis 

para explicar esse fato, para responder realize o cruzamento. 

10) Diferencie genótipo de fenótipo, em seguida comente sobre o gene e o 

genoma humano.  

 

 


