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• ESTUDAMOS AS TEORIAS CLÁSSICAS SOBRE A EVOLUÇÃO 

BIOLÓGICA NOS SERES VIVOS: LAMARCKISMO E 

DARWINISMO.
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• EVIDÊNCIAS EVOLUTIVAS

• VÍDEO SOBRE EVIDÊNCIAS EVOLUTIVAS

• TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO

• VÍDEO: A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA

• EXERCÍCIOS DE SALA

• ATIVIDADE PRA CASA



Alguns argumentos de Darwin para sustentar a Evolução por descendência com
modificação:

• Semelhanças entre os seres vivos: anatômicas, bioquímicas e fisiológicas;

• Presença de órgãos vestigiais;

• Evidência paleontológicas.

EVIDÊNCIAS EVOLUTIVAS

4



HOMOLOGIA - Semelhança entre estruturas de diferentes seres vivos, que
possuem a mesma origem embrionária, mas que desempenham funções
diferentes. Processo decorrente de irradiação adaptativa.
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Processo pelo qual uma espécie ancestral têm representantes que migram para
novos ambientes e se adaptam a eles através de novas características
manifestadas e selecionadas a cada respectivo meio, gerando assim novas espécies
derivadas de uma ancestral.
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Quanto maior for a semelhança entre os embriões, maior será a proximidade evolutiva 
entre as espécies analisadas
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ANALOGIA – Semelhança morfológica entre estruturas de seres vivos, que realizam
as mesmas funções, mas que diferem quanto à origem embrionária.

Qual outro exemplo de analogia de asas vocês poderiam citar?
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ou Convergência Evolutiva

Submetidos a critérios comuns de seleção
natural pelo ambiente, órgãos de origens
embrionárias diferentes passam a apresentar
forma e funções semelhantes, ou seja, órgãos
análogos.
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Órgãos vestigiais: estruturas aparentemente desprovidas de função, mas que
são semelhantes a órgãos funcionais em outras espécies.
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Atrofiamento das patas em serpentes: ossos comprovam que existiam patas e que 
são estruturas vestigiais agora.
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Fósseis: “retratos” de espécies que habitaram o planeta no passado.

Basicamente existem dois tipos de fósseis:
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Somatofósseis: fósseis dos restos mortais dos organismos. 

Somatofóssil de um vertebrado
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ICNOFÓSSEIS: são rastros fósseis que comprovam a existência de um 
organismo primitivo.

Rastro de uma pata Rastro de um invertebrado
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Vídeo: EVIDÊNCIAS EVOLUTIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=zKn--0anSzg
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