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Caro(a) aluno(a),

No volume anterior do Caderno do Aluno, você teve a oportunidade de iniciar seus estudos 
sobre Classificação dos Seres Vivos, uma importante ferramenta para organizar a vida, de modo a 
facilitar a compreensão sobre a imensa diversidade de organismos existentes em nosso planeta. Você 
viu que diferentes sistemas de classificação foram desenvolvidos, baseados em critérios bastante 
diversos entre si, dentre os quais se destacaram um que priorizava as características morfológicas dos 
organismos e outro que estabelecia as relações de parentesco que se sucederam ao longo da história 
da Terra. As temáticas envolvendo as especificidades dos grupos de seres vivos, como as plantas e os 
animais, e os processos fisiológicos humanos, como a respiração, circulação, nutrição e reprodução, 
tendo sido, esta última, comparada com a reprodução dos vegetais ditos superiores, também fizeram 
parte do volume 1.

Neste volume 2, você continuará estudando a Diversidade da Vida, investigando como ela surgiu, 
e terá a oportunidade de se familiarizar com uma das mais importantes teorias da Biologia: a Evolução. 
As grandes linhas evolutivas dos seres vivos e as transformações que ocorreram e “como ocorreram” 
nos organismos ao longo de milhares de anos serão trabalhadas neste Caderno. A ancestralidade das 
espécies será um conceito muito discutido e, através dele, você será apresentado à História Evolutiva 
da Espécie Humana, em específico. Também discutirá o futuro da humanidade diante das inúmeras 
intervenções e transformações que ocasionamos ao ambiente. 

Ao término deste volume, seus estudos de Biologia no Ensino Médio estarão concluídos, e 
esperamos que você tenha se constituído como um indivíduo ciente da importância da Ciência no 
seu cotidiano. Além disso, esperamos que você, enquanto cidadão crítico e consciente do seu papel 
diante de uma sociedade em constante transformação, possa exercer seus direitos e assumir suas 
responsabilidades diante do ambiente e da sociedade.

Bons estudos!

Equipe Curricular de Biologia
Área de Ciências da Natureza

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo





TEMA  ORIGEM E EVOLUÇÃO DA VIDA: HIPÓTESES E TEORIAS

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
A ORIGEM DA VIDA

É surpreendente a quantidade de seres que vivem em um jardim. Lagartas, minhocas, for-
migas, centopeias, lacraias, grilos, aranhas, besouros, ácaros, tatuzinhos de jardim e muitos 
outros seres passam despercebidos ou até causam aversão em algumas pessoas. A vida é muito 
diversa. A origem de toda essa diversidade é, sem dúvida, uma das questões mais instigantes das 
Ciências Naturais e desafia o espírito humano há muito tempo. Esta Situação de Aprendizagem 
propõe explorar essa discussão.

Para começo de conversa

 1. Como teriam surgido todas as formas de vida que existem?

 2. O que os seres vivos têm em comum? Quais as características essenciais à vida?

 3. Do que são constituídas as células?

!
?
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 Leitura e análise de texto

Duas visões sobre a origem da vida

Os dois textos que você vai ler agora trazem explicações diferentes para a origem dos 
seres vivos. Durante a leitura, procure identificar quais são as razões dessas explicações, isto 
é, quais são os fundamentos em que se baseiam as explicações apresentadas. 

Explicação 1 –  Encontrada no Gênesis 1:1-12 (400 a.C.)

No princípio, criou Deus os céus e a terra. 

A terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de 
Deus pairava sobre a face das águas.

Disse Deus: – Haja luz. E houve luz.

Viu Deus que a luz era boa; e fez a separação entre a luz e as trevas.

E Deus chamou à luz dia, e às trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.

E disse Deus: – Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas 
e águas.

Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento 
das que estavam por cima do firmamento. E assim foi.

Chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo.

E disse Deus: – Juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça 
o elemento seco. E assim foi.

Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus 
que isso era bom.

E disse Deus: – Produza terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, 
segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si sua semente, sobre a terra. E assim foi.

A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores 
que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que 
isso era bom. 

Gênesis 1:1-12 (c. 400 a.C.). Bíblia sagrada. Domínio público. Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16732>. Acesso em: 29 jan. 2014. 

Explicação 2 – Teoria da sopa orgânica

Há 4,6 bilhões de anos, o planeta Terra apresentava temperaturas altíssimas. Com o 
passar do tempo, por um processo muito lento, sua superfície foi esfriando, tornando possível 
a formação de uma fina camada sólida: a futura crosta terrestre. 
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Depois da leitura dos textos, responda: 

 1. Em que se baseia a primeira explicação? E a segunda? 

 2. Seria possível testar alguma das explicações em laboratório? Explique. 

 3. O ambiente descrito no segundo texto seria propício à existência dos seres vivos atuais? Explique. 

Durante o resfriamento, o planeta liberou gases do seu interior, formando uma atmosfera 
primitiva, muito diferente da que existe hoje, pois era rica em substâncias como gás carbônico 
(CO2), gás nitrogênio (N2), amônia (NH3), gás hidrogênio (H2), metano (CH4) e vapor 
d’água (H2O), mas sem gás oxigênio (O2). 

Muita água e muito calor criaram condições ótimas para a formação de muitas nuvens e 
fortes tempestades que ajudaram a resfriar o planeta e também a originar os mares. Não havia 
ozônio e, portanto, a Terra estava desprotegida das radiações solares. 

Acredita-se que as descargas elétricas dos raios e as radiações favoreceram a ocorrência de 
combinações entre os materiais que compunham a atmosfera primitiva e os mares, originando 
uma “sopa” de substâncias nutritivas que formaram o corpo dos primeiros seres vivos. 

O agrupamento dessas substâncias formou gotículas isoladas, células primitivas com a 
capacidade de se dividir. Essa teoria, conhecida como “teoria da sopa orgânica” ou “teoria 
da origem molecular da vida”, foi proposta pelo escocês John Sanderson Haldane (1892-
1964) e pelo russo Aleksandr Ivanovich Oparin (1894-1980), que, apesar de não terem 
trabalhado juntos, chegaram à mesma conclusão. 

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.

7
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Ampliando a discussão

O problema da origem da vida já recebeu soluções diversas conforme a época e o tipo de 
civilização e ainda é motivo de discussões acirradas. Leia o texto sobre os projetos ambiciosos 
de alguns cientistas.

 Leitura e análise de texto

Cinquenta anos de “vida” no laboratório

O ano de 1953 foi notável para a Biologia. James Watson e Francis Crick apresentaram 
seus resultados sobre a estrutura da molécula de DNA. [...]

Mas a estrutura do DNA não foi a única grande descoberta em Bioquímica realizada 
em 1953. Os americanos Harold Urey e Stanley Miller tentaram algo ainda mais ambicioso: 
fabricar a vida, ou, ao menos, alguns de seus ingredientes básicos, no laboratório. A origem 
da vida na Terra era (e ainda é) um grande mistério. E não é para menos. Em sua essência, 
seres vivos são conjuntos de macromoléculas orgânicas de grande complexidade, capazes de 
realizar uma série de operações e transformações químicas que levam à sua subsistência 
(alimentação) e à sua reprodução. 

De alguma forma, moléculas inertes, quando combinadas a um certo nível de comple-
xidade, se transformam em seres vivos. A questão é como se dá esta combinação, ou melhor, 
como o simples se torna complexo e, eventualmente, vivo. 

Urey e Miller partiram do princípio de que a composição química da Terra primordial 
era simples. A sua ideia era reproduzir o ambiente de então no laboratório, tentando gerar 
moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples. Vem à mente o popular jogo 
infantil Lego, no qual pequenos blocos, quando conectados de forma correta, produzem 
estruturas arbitrariamente complexas.

Urey e Miller sugeriram que, se os compostos químicos simples funcionavam como os 
blocos de Lego, a eletricidade existente na Terra primordial seria a força que fundiria o 
simples em complexo (equivalente, de certa forma, à inteligência da pessoa que cria as 
estruturas com Lego, a faísca criadora). Essa eletricidade primordial era consequência da 
intensa atividade atmosférica da época, que gerava um número enorme de relâmpagos.

A questão era quais elementos químicos deveriam ser usados. Afinal, a receita certa depende 
do conhecimento das condições da Terra quando ela tinha em torno de 1 bilhão de anos, algo 
nada trivial. As pistas deixadas dessa época são poucas e eram ainda mais escassas em 1953.

Urey e Miller supuseram que a sopa primordial fosse composta de água, metano, dióxido 
de carbono e amônia, ou seja, uma mistura de compostos simples contendo os átomos mais 
essenciais da bioquímica, hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio.

Os relâmpagos foram simulados por descargas elétricas, que eram ativadas periodicamente. 
Após alguns dias, uma análise da mistura acusou a presença de aminoácidos, compostos 
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 1. A gura ao lado representa o aparelho 
construído por Urey e Miller. Compare 
sua organização com a descrição do 
texto e depois responda às questões:

  a) Qual era a hipótese de Urey e Miller? 

  b) Identi que as fórmulas moleculares 
dos compostos utilizados como reagen-
tes e relacione-as com a composição das 
substâncias orgânicas que formam os 
seres vivos. 

orgânicos complexos encontrados em todos os seres vivos na Terra, os blocos que compõem 
as proteínas. Uma década após o experimento de Urey e Miller, cientistas usando processos 
semelhantes sintetizaram as bases nitrogenadas da molécula de DNA.

Esses experimentos, embora tenham provado que é possível sintetizar moléculas com-
plexas a partir de outras mais simples, estão longe de sintetizar um ser vivo ou mesmo uma 
molécula de DNA. Críticos argumentam que o ambiente na Terra primordial era muito 
diferente e talvez impróprio à geração de moléculas complexas.

Recentemente, cientistas da Nasa mostraram que resultados semelhantes podem ocorrer 
no espaço, onde eletricidade é substituída por radiação ultravioleta, proveniente de estrelas. 
Nesse caso, as moléculas que deram origem à vida na Terra seriam provenientes do espaço, 
transportadas por asteroides e cometas. O debate continua: no espaço ou na Terra, o enigma 
da origem da vida permanece.

GLEISER, Marcelo. Cinquenta anos de “vida” no laboratório. Folha de S.Paulo, 29 jun. 2003.  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u9476.shtml>. Acesso em: 29 jan. 2014.

Marcelo Gleiser é professor de Física Teórica do Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro O fim da terra e do céu.

Esquema do aparelho construído por Urey e Miller.
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água

CH4

NH3

H2O
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Água em 
ebulição

Tubo em U

Solução com 
compostos 
orgânicos

Refrigerador

 C
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 E
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l
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  c) Os resultados con rmaram a hipótese dos pesquisadores? Justi que. 

 2. Qual é a outra teoria sobre a origem da vida citada no texto? Apresente um argumento favorá-
vel e um contrário a essa teoria. 

 3. As ideias de Urey e Miller sobre a origem da vida con rmam ou refutam as ideias de Oparin?

Novas evidências sobre a origem da vida 

 1. Ninguém estava presente no momento do surgimento da vida. Assim, como é possível saber o 
que aconteceu? Que tipo de informações os cientistas utilizam?

Apesar do trabalho de Urey e Miller e de muitos outros pesquisadores, a origem da vida ainda é um 
grande mistério. Os cientistas continuam buscando respostas para essa e muitas outras questões que 
envolvem esse tema, perguntando-se, por exemplo, como seriam os primeiros seres vivos. O diferencial 
dessa busca é que os cientistas procuram explicar os fenômenos da natureza pelo estudo de evidências. 
Nesse momento, é oportuno discutir o significado e a importância das evidências para a Ciência.
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 Leitura e análise de texto

Aparelhos imitam condições de fossas termais

Experimento reproduz composto essencial para o surgimento da vida 

[...] Pesquisadores dos EUA reproduziram as condições químicas das fossas hidrotermais 
(aberturas no fundo dos oceanos, ricas em enxofre) e obtiveram um composto essencial para os 
seres vivos, o ácido pirúvico. Ele é produto da quebra de açúcares e funciona como substrato 
para produção de energia nas células. 

Os resultados da investigação da Carnegie Institution são mais um suporte para a teoria de 
que a vida surgiu em águas quentes e sulfurosas no fundo do mar. Em junho desse ano [2000], 
cientistas já haviam noticiado a descoberta de fósseis de micro-organismos com 3,2 bilhões de 
anos em fossas hidrotermais na Austrália.

Onde a vida começou, quais as condições da Terra desse período e qual foi a primeira entidade 
capaz de se reproduzir são questões ainda não respondidas pela Ciência sobre a origem da vida. [...]

Procurando proteção

[Stanley] Miller [cientista norte-americano] acredita que a vida tenha surgido na superfície 
do planeta, em lagoas junto à praia, formadas pelo recuo das marés. Mas a Terra devia ser atingida 
por muitos meteoros nesse período, o que tornaria a superfície um ambiente inóspito para a 
vida. As fossas hidrotermais, no fundo do oceano, poderiam oferecer as condições ideais de 
formação e proteção, segundo alguns pesquisadores. [...]

O trabalho dos cientistas norte-americanos, que produziram ácido pirúvico nas condições 
de temperatura e pressão das fossas hidrotermais, fecha o ciclo das reações químicas que devem 
ocorrer nesse ambiente para a produção de uma molécula que possa ter originado a vida, o 
peptídeo (um tipo de proteína pequena e sem estrutura definida). [...]

GERHARDT, Isabel. Experimento reproduz composto essencial para surgimento da vida. Folha de S.Paulo, 25 ago. 2000.

 Leitura e análise de texto

O surgimento do Sistema Solar e a origem da vida 
[...]
Existem várias hipóteses sobre os ambientes químicos em que teriam surgido os 

primeiros monômeros e polímeros, compostos de alto peso molecular formados pela 
união de estruturas químicas básicas, que são capazes de replicação. A existência de água 
liquefeita é determinante para a geração e a manutenção das formas de vida que conhe-
cemos hoje.

Os fósseis são restos do processo de mineralização que transforma matéria viva em rocha. 
Geralmente, apenas porções mais duráveis, tais como ossos e conchas, são conservadas em 
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fósseis, mas, em circunstâncias especiais, outras estruturas, como tecidos e vasos sanguíneos, 
podem ser preservadas. Os fósseis mais antigos que conhecemos – datados de 3,6 bilhões de 
anos – foram encontrados na década de 1950 em formações rochosas da África do Sul e da 
Austrália e são semelhantes às cianobactérias, que ainda hoje podemos observar na costa 
australiana. Pesquisas recentes detectaram atividade biológica em rochas encontradas na 
Groenlândia, indicando que a vida na Terra pode ter se originado em períodos ainda mais 
antigos, há cerca de 3,8 bilhões de anos.

COLLUCCI, Eliana. Biologia: O surgimento do Sistema Solar e a origem da vida. Folha de S.Paulo, 12 set. 2002.

 1. Quais as duas hipóteses presentes no texto 1? Há um ponto comum entre elas? 

 2. O que são fósseis? Qual é a sua importância para a Ciência?

 3. Segundo os textos, onde foram encontrados os fósseis mais antigos?

 4. As ideias atuais sobre a origem da vida con rmam ou refutam as ideias de Oparin?
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Os estromatólitos foram estruturas 
muito comuns no Pré-cambriano e 
existem até hoje em alguns lugares 
do mundo, como este 
estromatólito encontrado no 
parque marinho de Shark Bay, na 
costa australiana.

©
 F

ra
ns

 L
an

tin
g/

C
or

bi
s/

La
tin

sto
ck

 Leitura e análise de texto e imagem

Analise as imagens a seguir e depois responda às questões.

Como eram os primeiros seres vivos? 

Estromatólito fossilizado encontrado 
na Cordilheira Hamersley, Austrália 
ocidental. Diz-se ser um fóssil do 
organismo vivo mais velho na Terra. 
Os estromatólitos resultam da 
interação entre micro-organismos, 
outras in uências biológicas e o 
ambiente físico e químico. Os 
principais micro-organismos formadores 
dos estromatólitos são as cianobactérias.
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 5. Os fósseis australianos encontram-se em estromatólitos. Observe as guras a seguir, leia os 

textos que as acompanham e explique: O que são estromatólitos?
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Fotomicrogra as coloridas arti cialmente de uma na camada de rocha em Gun int Chert, Ontário, Canadá. As 
imagens exibem formas de vida datadas de aproximadamente 2 bilhões de anos. As amostras incluem uma mistura de 
detritos orgânicos que se assemelham às cianobactérias atuais. A imagem 3 foi ampliada aproximadamente 1 720 vezes e 
a imagem 4, aproximadamente 540 vezes.
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Fotomicrogra as coloridas arti cialmente de Gloeocapsa sp, tipo de cianobactéria atual. A imagem 1 foi ampliada 
aproximadamente 3 170 vezes e a imagem 2, aproximadamente mil vezes.

©
 M

ic
ha

el
 A

bb
ey

/P
ho

to
re

se
ar

ch
er

s/
La

tin
sto

ck

©
 C

or
bi

s/
La

tin
sto

ck

2

1

4

3

14 

Biologia – 3ª série – Volume 2



 1. O que é possível a rmar a partir da comparação dos achados fósseis com as formas atuais? 

 2. Explique que informações as imagens fornecem sobre as características dos primeiros seres vivos. 

 3. Por que o estudo dos estromatólitos é importante para a Ciência?

Taxa de O2 na atmosfera ao longo da história geológica do planeta. Os eixos dos gráficos estão em escala 
logarítmica. 

Taxa de O2 na atmosfera
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Centenas de milhões de anos se passaram  
antes que os níveis de oxigênio atmosférico  

se tornassem altos o su ciente para suportar grandes 
eucariotos e organismos multicelulares.

 Leitura e análise de gráfico

Fonte: PURVES, W.; SADAVA, D.; ORIANS, G.; HELLER, H. Vida: a ciência da Biologia. 6. ed.  
Tradução Anapaula Somer Vinagre et al. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 382.
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 1. Quais as modi cações provocadas na atmosfera primitiva pelo surgimento da vida e de bacté-
rias fotossintetizantes? Algas e plantas de terra rme também contribuíram com o fenômeno? 
Como? Explique como essas modi cações favoreceram o desenvolvimento da vida atual. 

Para concluir, produza um texto justificando a seguinte afirmativa: “A Ciência é cumulativa e 
provisória”. Utilize o tema da origem da vida para mostrar como as explicações (modelos explicativos) 
podem se alterar ao longo do tempo e de que forma essas mudanças estão relacionadas ao modo de 
fazer Ciência.

VOCÊ APRENDEU?

 1. (Enem – 2000) O grá co abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera 
no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na 
atmosfera, e os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade.

1 -  Pneumatosfera primitiva
2 -  Aparecimento da vida
3 -  Começo da fotossíntese
4 -  Primeira célula eucarionte
5 - Pré-cambriano
6 - Primário
7 - Secundário
8 -  Terciário e Quaternário
9 -    Primeiros vertebrados
10 - Conquista da Terra
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De acordo com o gráfico, é correto afirmar que:

  a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2.

  b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio.

  c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável.

  d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio.

  e)  na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já 
se havia estabilizado.

 2. (Comvest/Vestibular Unicamp – 2003) 
Em 1953, Miller e Urey realizaram 
experimentos simulando as condições 
da Terra primitiva: supostamente altas 
temperaturas e atmosfera composta 
pelos gases metano, amônia, hidrogênio 
e vapor d’água, sujeita a descargas elétri-
cas intensas. A gura ao lado representa 
o aparato utilizado por Miller e Urey 
em seus experimentos:

  a)  Qual é a hipótese testada por Miller 
e Urey neste experimento? 

  b) Cite um produto obtido que con rmou a hipótese. 

  c)  Como se explica que o O2 tenha surgido posteriormente na atmosfera? 

Água
fervente

Produtos

Área de 
condensação

Vapor d’água

Eletrodos

Descargas 
elétricas

H2
H2O

NH3

CH4
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 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
EVOLUÇÃO: OS SERES EM TRANSFORMAÇÃO

Para começo de conversa

A evolução biológica é a forma de explicar a diversidade de seres vivos que conhecemos. Muito 
antes de os mecanismos de evolução biológica serem compreendidos, algumas pessoas já imaginavam 
que os organismos se modificavam com o passar do tempo. 

!
?

 Leitura e análise de texto

Evolução biológica

É aniversário de 90 anos da sua bisavó. A família resolveu montar um quadro na entrada 
do salão de festas com a “árvore da família”, isto é, todos os parentes organizados a partir 
dos ancestrais comuns. Você foi escolhido para realizar a tarefa, mas não conhece todos os 
parentes. Como muitos já faleceram e outros só chegarão para a festa à noite, você terá de 
se basear apenas nas fotos de todos os indivíduos das últimas três gerações. 

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. Você acha que conseguirá montar a árvore?

O pensamento evolucionista e as relações de parentesco

 Leitura e análise de imagem

Adaptada de: PURVES, W.; SADAVA, D.; ORIANS, G.; 
 HELLER, H. Vida: a ciência da Biologia. 6. ed. Tradução 

 Anapaula Somer Vinagre et al. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 3.
Braço 
humano

Pata 
dianteira de 
cachorro

Nadadeira  
de foca
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mesmo tipo são 
mostrados com a  
mesma cor.
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 1. Quais as semelhanças e diferenças entre os membros representados na gura?

 2. Formule hipóteses para explicar as semelhanças.

 3. Formule hipóteses para explicar as diferenças.

 4. Somos parentes das focas e dos cães? Justi que.

 5. Admitir parentesco entre os mamíferos signi ca dizer que eles se originaram a partir de um ancestral 
comum. De acordo com essa constatação, proponha uma explicação para as diferenças observadas.
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PESQUISA INDIVIDUAL

Com base em seus estudos sobre o pensamento evolucionista, faça uma pesquisa e responda em 
seu caderno à seguinte questão:

• Somos parentes de sapos, pássaros e baleias? E de baratas, plantas e bactérias? Justifique.

 Leitura e análise de texto

Leia o texto a seguir e responda às questões.

Os dinossauros de Uberaba

Frequentes descobertas no Triângulo Mineiro viram atração turística e transformam a 
região brasileira em um dos mais importantes sítios paleontológicos da América do Sul.

No mês de setembro de 2008, na Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), foi apresentada ao público uma nova espécie de dinossauro que viveu no final 
do período Cretáceo: o Uberabatitan ribeiroi. Com cerca de 3,5 metros de altura, 15 a 20 
metros de comprimento e 12 a 16 toneladas de peso, pescoço e cauda longos, crânio pequeno, 
patas como as de um elefante, o “gigante de Uberaba” era provavelmente herbívoro. 

Pela análise das rochas onde foram encontrados os fósseis, os cientistas avaliaram tratar-se 
de um dos últimos dinossauros do período Cretáceo. Também identificaram que a região onde 
viviam estava sujeita a variações climáticas muito severas: naquela época, os climas quentes e 
áridos alternavam-se com períodos chuvosos. 

Depois da exposição, o fóssil seguiu para o Museu dos Dinossauros, em Uberaba, para 
compor sua incrível coleção. Entre os fósseis da coleção está o do Uberabasuchus terrificus, 
considerado um dos maiores predadores da região na era Mesozoica, final do período 
Cretáceo. Esse animal feroz media cerca de 2,5 metros de comprimento, pesava cerca de 300 
quilos e a posição das narinas indica que não era aquático. Seus membros locomotores mais 
longos sugerem maior velocidade na caçada e suas características dentárias colocam-no como 
membro da família Peirosauridae, que estava no topo da cadeia alimentar da época.

Fósseis da família Peirosauridae foram também encontrados na Patagônia (Argentina) e 
na Ilha de Madagascar (sudeste da África). Esses estudos evolutivos validam a hipótese do 
supercontinente Gondwana de que havia uma conexão entre a América do Sul e a África 
pelo continente antártico.

Para os pesquisadores, cada achado é mais uma peça do quebra-cabeça cuja montagem 
amplia a compreensão da evolução da vida no planeta. 

Fontes consultadas: WALTZ, Igor. Gigante nacional. Especial. Ciência Hoje Online, 24 ago. 2008. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje.  
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/arqueologia-e-paleontologia/gigante-nacional/>; NICOLL, Mario.  

Um tesouro de 70 milhões de anos: achado fóssil de crocodilo predador. Faperj Online, 17 fev. 2005.  
Disponível em: <http://www.faperj.br/boletim_interna.phtml?obj_id=1844>. Acessos em: 29 jan. 2014.

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.
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 1. Encontre no texto e explique as adaptações que permitiram aos pesquisadores inferir que o 
Uberabatitan ribeiroi era herbívoro e o Uberabasuchus terrificus era carnívoro.

 2. Formule uma hipótese sobre as possíveis mudanças na con guração dos continentes, com base 
nos locais em que os fósseis foram encontrados.

 3. Caso a Antártida tenha sido habitat para os Peirosauridae, como sugerem os pesquisadores, 
como deveriam ser a vegetação e o clima da Antártida?

 4. Pesquise e registre hipóteses que procuram explicar a extinção dos dinossauros.

 5. Nas pesquisas sobre a história dos seres vivos na Terra, os fósseis são de grande importância. Por 
quê?

O conceito de evolução revolucionou a Biologia e derrubou o fixismo, segundo o qual as espécies 
eram as mesmas desde a origem dos tempos. 

Reflita: como ocorre a evolução? Quais são os mecanismos que permitem a modificação das 
espécies, o surgimento e até a extinção de outras? Agora registre suas conclusões em seu caderno.
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Como ocorre a evolução

A atividade a seguir foi baseada nos trabalhos dos pesquisadores Peter e Rosemary Grant e seus 
colaboradores, que estudam, desde 1973, os pássaros do Arquipélago de Galápagos conhecidos como 
tentilhões. 

BEGON, M. et al. Ecologia: de indivíduos a 
ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Ciscam à procura de 
sementes no solo

Alimentam-se de sementes 
no solo, das flores e  
da polpa do fruto de 
cactáceas (Opuntia)

Alimentam-se de 
besouros nas árvores

Usam espinhos presos 
ao bico para extrair 
insetos das fendas das 
cascas das árvores

Alimentam-se de folhas, 
brotos e sementes nas 
copas das árvores

Aves de hábitos canoros, 
que se alimentam de 
pequenos insetos  
de corpo mole

Características morfológicas dos bicos 
dos tentilhões de Galápagos.
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 Leitura e análise de texto e gráfico

O caso dos tentilhões

O Arquipélago de Galápagos fica no Oceano Pacífico e é constituído por várias ilhas 
vulcânicas. Nesse arquipélago, são encontradas 14 espécies de tentilhões distribuídas pelas 
várias ilhas. Apesar de muito parecidos, os tentilhões divergem, entre outras características, 
em forma, cor, tipo e tamanho do bico.

A maior ilha do arquipélago abriga a espécie Geospiza fortis, que é uma espécie de 
tentilhão rasteiro de bico médio, que se alimenta principalmente de sementes, quebrando-as 
e forçando-as com seu bico a se abrirem. Em geral, os tentilhões com bicos maiores comem 
sementes maiores e os com bicos menores comem sementes menores. As sementes macias 
são as preferidas desses tentilhões, pois são mais fáceis de quebrar. 

Os pesquisadores que trabalhavam na maior ilha do arquipélago estavam estudando 
várias características morfológicas dos tentilhões, entre elas o tamanho (profundidade) dos 
bicos. Análises realizadas em 1976 mostraram que o tamanho da população G. fortis, na 
ilha, era de 751 indivíduos. O clima do arquipélago é muito variável e, em 1977, houve 
uma grande estiagem. Registros de 1978 mostraram grande variação quando comparados 
aos dados de antes da estiagem. Esses resultados aparecem nas tabelas a seguir.

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.

1976

Tamanho dos 

bicos (mm)

Número de 

tentilhões

< 6 3
6 – 7 19
7 – 8 56
8 – 9 174
9 – 10 282
10 – 11 181
11 – 12 33
12 – 13 2
13 – 14 1

Total 751

1978

Tamanho dos 

bicos (mm)

Número de 

tentilhões

< 6 0
6 – 7 1
7 – 8 2
8 – 9 11
9 – 10 25
10 – 11 42
11 – 12 9
12 – 13 0
13 – 14 0

Total 90
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 1. É possível notar que o tamanho da população diminuiu. Registre hipóteses para explicar o 
declínio no tamanho da população dos tentilhões. 

 2. O que ocorreu em relação à variedade de bicos antes e depois da estiagem? Explique.

 3. A sobrevivência dos tentilhões foi aleatória ou algum grupo foi favorecido? Explique.

 4. Em que medida as explicações a seguir descrevem corretamente o que ocorreu em 1977 no 
Arquipélago de Galápagos? Analise e justi que cada explicação.

  a) O bico dos tentilhões aumentou, em média, 5 mm para que pudessem sobreviver.

  b) Os tentilhões sobreviventes apresentavam, em média, bicos maiores.
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 5. Com base nos eventos apresentados e nos seus conhecimentos sobre hereditariedade e ecologia, 
é possível fazer previsões: os tentilhões nascidos em 1978 tinham bicos mais ou menos profun-
dos que os nascidos em 1976? Justi que. 

 Leitura e análise de texto

O exemplo dos tentilhões é um caso de seleção natural?

Charles Darwin e Alfred Wallace foram responsáveis pela base científica para a 
compreen são do processo evolutivo.

Os naturalistas britânicos estudaram a diversidade da vida no planeta e, embora tenham 
realizado pesquisas distintas, chegaram aos mesmos princípios para explicar o padrão de 
distribuição dos seres vivos. 

Esse padrão, que denominaram descendência com modificação, foi substituído poste-
riormente pelo termo evolução e o processo que promove a evolução foi denominado seleção 
natural. 

O conceito de seleção natural envolve os seguintes princípios: 

• Os indivíduos que compõem uma população apresentam variabilidade genética e 
muitas dessas variações são transmitidas aos descendentes pela reprodução. 

• A população pode crescer indefinidamente, mas uma parte dos indivíduos morre 
antes da reprodução; os que sobrevivem podem deixar um número variável de des-
cendentes e outros nem se reproduzem. Portanto, a cada geração, alguns indivíduos 
são mais bem-sucedidos que outros na sobrevivência e na reprodução.

• A sobrevivência e a reprodução não são aleatórias; estão ligadas às características dos 
indivíduos e à sua relação com outros indivíduos e o meio ambiente. Os que sobre-
vivem transmitem suas características aos seus descendentes.

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.
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Analise o caso dos tentilhões com base em cada um dos princípios da seleção natural. Conclua: 
esse caso pode ser explicado pela seleção natural?

As ideias evolucionistas

PESQUISA INDIVIDUAL

Antes da proposta de Darwin e Wallace, Lamarck propôs, em 1809, uma teoria evolutiva. 
Pesquise mais sobre a teoria de Lamarck e anote os princípios do pesquisador em seu caderno. 
Depois responda às questões:

 1. No que a teoria de Lamarck se aproxima da teoria de Darwin e Wallace?

 2. Segundo Lamarck, a evolução é um atributo do indivíduo ou das populações? E para Darwin e 
Wallace? Exempli que.
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 3. Identi que mais duas diferenças fundamentais entre as duas teorias. 

 4. Por que atualmente não podemos aceitar a explicação de Lamarck para o processo evolutivo?

A seleção natural atua sobre a variabilidade genética. Retome os processos de reprodução sexuada 
e mutação trabalhados nos Cadernos anteriores e explique a variabilidade existente entre os indivíduos 
de uma população. 
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Evolução dos palitos: como a evolução trabalha?

ROTEIRO DE EXPERIMENTAÇÃO

Esta atividade foi sugerida pelo professor Roberto Ternes Arrial, da Universidade de Brasília  (UnB), 
e está disponível no seguinte link do portal do Ministério da Educação (MEC): <http://objetoseducacionais 2.
mec.gov.br/bitstream/mec/2458/1/Evolucao_palitos.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2014.

Material

• folhas de papel e canetas 

Nesta atividade, sob a coordenação do seu professor, vocês vão ter a oportunidade de 
discutir o conceito de evolução das espécies.

Procedimento

O objetivo dessa atividade é elaborar um desenho coletivo.

Em cada grupo, todos os componentes vão receber uma ou duas folhas em branco.

Cada aluno contribui com o desenho coletivo fazendo um traço e passando esse desenho 
para o colega seguinte. 

As seguintes regras devem ser observadas: 

• Cada aluno só pode fazer um traço, sempre uma linha reta;

•  O aluno deve passar seu desenho para o aluno seguinte na ordem previamente combinada 
com o professor; 

•  Ao receber o papel do colega, o aluno deve fazer uma cópia exata dele, sem alterações. 
Uma das cópias ele manterá consigo até o fim da atividade e, na outra cópia, ele vai fazer 
seu traço e passar esse papel adiante, portanto, com exceção do primeiro aluno, o traço 
sempre deve ser feito sobre o desenho recebido;

• Um aluno deve alterar um ou mais desenhos, conforme determinado pelo professor; 

•  Os alunos não devem planejar qual vai ser o desenho final, ou seja, o esboço deve evoluir 
sem intenção previamente definida. 
No fim do processo, o professor vai organizar no chão os esquemas produzidos pela sala. 
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Copie a seguir o esquema do resultado da evolução dos palitos. Associe o esquema ao conceito 
de evolução e depois responda às questões subsequentes. 
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Significado biológico

 1. Por que a atividade recebeu o nome de “evolução” dos palitos? 

 2. Qual é o signi cado dos primeiros traços? O que aconteceu com essas espécies no decorrer do 
processo?

 3. Os desenhos se parecem com algum organismo conhecido? Qual?

 4. Quais os organismos mais adaptados?

 5. Identi que a atuação da seleção natural e explique como ela ocorre.

 6. Localize eventos de extinção em massa. Identi que espécies extintas. 
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LIÇÃO DE CASA

Responda às questões de acordo com a atividade realizada em sala:

 1. Supondo que tenha ocorrido algum evento que separou a população, identifique no seu 
esquema uma situação semelhante. Considere que um dos ambientes continuou com suas 
características de oresta e outro se transformou em campo. Os dois grupos, portanto, estão 
sujeitos a pressões seletivas diferenciadas. Não há mistura de material genético, pois os dois 
grupos estão completamente separados. Agora responda:

  a) Quais motivos poderiam ter levado ao isolamento das populações? 

  b) O que ocorrerá com as características dos dois grupos? 

  c)  Retome o conceito de espécie trabalhado no volume 1. Em que momento as diferenças 
serão signi cativas a ponto de termos espécies diferentes? 

 2. Compare os dois esquemas produzidos.

  a) Explique as diferenças.
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  b)  Algum desenho produzido no primeiro esquema se parece muito com o produzido no 
segundo? Esse fenômeno ocorre na natureza, isto é, evoluções que seguiram caminhos dis-
tintos podem originar seres com características semelhantes? Você consegue pensar em um 
exemplo na natureza?

Evolução e frequência gênica

ROTEIRO DE EXPERIMENTAÇÃO

Para analisar o efeito da mutação e da seleção natural na variação genética de uma população, 
usaremos, em um jogo, a siclemia como exemplo. Esta atividade foi adaptada do material produzido 
pela Secretaria da Educação de São Paulo: Subsídios para implementação da proposta curricular de 
Biologia para o Segundo Grau. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, SEE/Cenp/1979 
(v. 3, Genética). 

O que é siclemia

A siclemia é uma doença causada por uma alteração no gene da hemoglobina A que determina 
a produção de hemoglobina S, responsável pela anemia falciforme. Antes de iniciar a meiose, ocorre 
uma alteração na molécula de DNA da hemoglobina. 

Representamos por Hb o alelo que determina a síntese de hemoglobina A e por Hbs o alelo 
originado por mutação que determina a síntese de hemoglobina S.

Os indivíduos que apresentam genótipo Hbs Hbs são siclêmicos, isto é, 90% das suas hemoglobinas 
presentes nas hemácias são do tipo S. Nessas pessoas, quando a tensão de oxigênio no sangue é baixa, as 
hemácias se deformam, passando a ter forma de foice. Essas hemácias são destruídas pelo organismo 
e o resultado é uma anemia intensa, que, na maioria das vezes, é fatal – o siclêmico geralmente morre 
antes da adolescência. Essa anemia, conhecida como anemia falciforme ou siclemia, é frequente em países 
da África. Os indivíduos Hb Hb têm hemoglobina A; são normais. Os heterozigóticos (Hb Hbs) apre-
sentam anemia atenuada, que não é fatal, e têm nas hemácias dois tipos de hemoglobinas: aproxima-
damente 60% de hemoglobina A (normal) e aproximadamente 40% de hemoglobina S (a da siclemia).
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Jogo do sucesso reprodutivo

As rodadas de cada um dos grupos representam uma população africana, isolada, com cruza-
mentos ao acaso, que contém em seu patrimônio genético os alelos Hbs e Hb. A segunda rodada 
representa uma população de região com alta incidência de malária. Antes de iniciar a atividade, 
levante as seguintes hipóteses:

 1. O que se espera que aconteça com a frequência do alelo Hbs após cinco gerações em cada 
população fechada? 

 2.  O alelo Hbs desaparecerá na população? Comente.

Materiais

•  50 feijões-pretos e 50 feijões-brancos  
ou rajados

• 1 saco de papel

• 3 potes ou copos descartáveis de 200 ml

• etiquetas e canetas

•  10 cartas de baralho (7 vermelhas e  
3 pretas) ou cartões de duas cores  
diferentes, nessa proporção

1ª- rodada 

Passo 1 —  Coloque os 100 feijões no saco de papel. Os feijões-pretos representam o alelo 
Hbs (variação do gene para hemoglobina S) e os rajados ou brancos, os alelos 
Hb. Esse é o patrimônio genético da população. 
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Passo 2 —  Um dos potes deve ser etiquetado com as letras Hbs Hbs, genótipo homozigótico. 
O segundo pote, com Hb Hbs para heterozigóticos, e o terceiro, Hb Hb para o 
genótipo homozigótico. 

Passo 3 —  O saco de papel deve ser agitado e, sem que os participantes olhem, devem ser 
sorteados dois feijões de cada vez. Anote os resultados na tabela, ao lado da 
“geração 1”. Por exemplo, se você retirar um feijão de cada cor, anote uma marca 
na coluna Hb Hbs. Coloque o genótipo no pote adequado. Realize sorteios até 
terminarem os feijões do saco.

Passo 4 —  Nessa primeira rodada, considere que todos os siclêmicos homozigóticos morram na 
infância. Os indivíduos que apresentam genótipo Hbs Hbs morrem antes de se repro-
duzirem e seus genes não são transmitidos à geração seguinte. Como só os indivíduos 
Hb Hbs e Hb Hb vão contribuir para o patrimônio genético da geração seguinte, 
devolva-os para o saco. Repita os passos 3 e 4 por mais quatro gerações. 

Passo 5 — Calcule as frequências dos alelos a cada geração.

Geração
Número de 
indivíduos 

Hbs Hbs

Número de 
indivíduos 

Hb Hbs

Número de 
indivíduos 

Hb Hb

Total de 

alelo Hbs

Total de 

alelo Hb

Total de 

alelos 

Frequência 

de Hbs

Frequência 

de Hb

1

2

3

4

5

Utilize a tabela a seguir para anotar os resultados da primeira rodada.

 Dica! 

Como calcular a frequência dos alelos:

• Frequência de Hbs (expressa em decimal) = 
total de alelos Hbs

total de alelos (Hbs + Hb)

• Frequência de Hb (expressa em decimal) = 
total de alelos Hb

total de alelos (Hbs + Hb)
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Análise dos resultados

 1. Os resultados da primeira rodada comprovaram a hipótese inicial? Explique. 

 2. O que aconteceu com a frequência do alelo Hbs ao longo das gerações? Procure explicar  as 
alterações que ocorreram. Compare os resultados com os dos demais grupos da sala.

 3. O que aconteceria com a frequência dos alelos Hbs e Hb ao longo das gerações em um ambiente 
onde os indivíduos homozigóticos Hbs Hbs fossem viáveis? 

 4. Como a imigração e a emigração afetariam a frequência de Hbs e Hb nessa população? 

 5. O que aconteceria com a frequência dos alelos Hbs e Hb se fosse mais vantajoso ser Hb Hbs? 

 6. O que aconteceria com a frequência dos alelos se apenas um pequeno grupo contribuísse para 
os genes da geração seguinte? 
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2ª- rodada 

Passo 6 — Repita os passos 1, 2 e 3. 

Passo 7 —  Nessa nova rodada, além de considerar a morte de todos os siclêmicos na infância, 
considere também a resistência dos indivíduos Hb Hbs à malária.  Todos os 
siclêmicos homozigóticos Hbs Hbs morrem na infância em consequência da 
anemia e todos os heterozigotos resistem à malária. A incidência de malária na 
região é alta, portanto considere que 70% dos indivíduos normais Hb Hb morrem 
na infância em consequência da malária. Para decidir se os indivíduos sobrevivem 
à malária, utilize as cartas do baralho (ou cartões de cores diferentes na propor-
ção). Cada vez que uma carta vermelha for retirada, o indivíduo de genótipo 
Hb Hb morre. Repita o passo 4 e, quando se formar um indivíduo Hb Hb, 
submeta-o à seleção (cartas vermelhas e pretas).

Passo 8 —  Em cada geração, calcule o número de alelos Hbs e Hb do novo patrimônio 
genético e suas respectivas frequências.  

Geração
Número de 
indivíduos 

Hbs Hbs

Número de 
indivíduos 

Hb Hbs

Número de 
indivíduos 

Hb Hb

Total de 
alelo Hbs

Total de 
alelo Hb

Total de 
alelos 

Frequência 
de Hbs

Frequência 
de Hb

1

2

3

4

5

 7. O que aconteceu com a frequência dos alelos Hbs e Hb em relação à 1ª rodada? 

 8. A seleção natural está agindo nas populações africanas? Nesse caso, quais são os indivíduos 
favorecidos? Por quê?

 9. Os resultados desse jogo são um exemplo de evolução? Explique. 
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VOCÊ APRENDEU?

 1. Cite três evidências que apoiam a teoria da evolução biológica. 

 2. “As populações humanas que vivem nas regiões tropicais têm de suportar uma intensa radiação 
solar. Para enfrentar tal condição, as células da pele desses indivíduos adquiriram a capacidade 
de fabricar muita melanina.” Discuta as ideias contidas na a rmação, tendo como base a teoria 
de Lamarck e a de Darwin e Wallace. 

 3. (Fuvest – 2000) Os fatos a seguir estão relacionados ao processo de formação de duas espécies a 
partir de uma ancestral:

  I. Acúmulo de diferenças genéticas entre as populações.

  II. Estabelecimento de isolamento reprodutivo.

  III. Aparecimento de barreira geográ ca.

  a) Qual é a sequência em que os fatos anteriores acontecem na formação das duas espécies? 
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  b) Que mecanismos são responsáveis pelas diferenças genéticas entre as populações? 

 4. (Fuvest – 2002) A bactéria Streptococcus iniae afeta o cérebro de peixes, causando a “doença do 
peixe louco”. A partir de 1995, os criadores de trutas de Israel começaram a vacinar seus peixes. 
Apesar disso, em 1997, ocorreu uma epidemia causada por uma linhagem de bactéria resistente 
à vacina. Os cientistas acreditam que essa linhagem surgiu por pressão evolutiva induzida pela 
vacina, o que quer dizer que a vacina:

  a) induziu mutações especí cas nas bactérias, tornando-as resistentes ao medicamento.

  b)  induziu mutações especí cas nos peixes, tornando-os suscetíveis à infecção pela outra linha-
gem de bactéria.

  c)  causou o enfraquecimento dos órgãos dos peixes permitindo sua infecção pela outra linha-
gem de bactéria.

  d)  levou ao desenvolvimento de anticorpos especí cos que, ao se ligarem às bactérias, torna-
ram-nas mais agressivas.

  e)  permitiu a proliferação de bactérias mutantes resistentes, ao impedir o desenvolvimento das 
bactérias da linhagem original.

 5. A moderna teoria da evolução está fundamentada em três mecanismos evolutivos. A (I) e a (II) 
são os mecanismos evolutivos responsáveis pela variabilidade entre os seres vivos. Já a (III) é o 
mecanismo evolutivo responsável pela direção no processo evolutivo. Assinale a alternativa que 
completa a frase corretamente:

  a) (I) recombinação gênica; (II) seleção natural; (III) mutação.

  b) (I) seleção natural; (II) migração; (III) recombinação gênica.

  c) (I) mutação; (II) seleção natural; (III) recombinação gênica.

  d) (I) mutação; (II) recombinação gênica; (III) seleção natural.

  e) (I) recombinação; (II) deriva gênica; (III) migração.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
GRANDES LINHAS DE EVOLUÇÃO DOS SERES VIVOS

Esta Situação de Aprendizagem pretende discutir as grandes linhas de evolução dos seres vivos. 
Para evidenciar como os fatores vivos e os elementos não vivos do ambiente se modificam ao longo 
do tempo, utilizaremos como estratégia uma análise das várias representações sobre a história geológica 
e da vida na Terra. 

Para começo de conversa

 Leitura e análise de gráfico

Como a Terra tem mudado ao longo do tempo? Observe os gráficos a seguir:

Condições do clima durante a história da Terra
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Pré-cambriano Cambriano Ordoviciano Siluriano Devoniano Carbonífero Permiano Triássico Jurássico Cretáceo Terciário

600 543 500 440 409 354 290 245 206 144 65 1,8

PresenteQuaternárioMilhões de anos atrás (ma)

Grandes áreas da superfície da Terra foram 
cobertas por geleiras durante estes períodos.
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Pré-cambriano Cambriano Ordoviciano Siluriano Devoniano Carbonífero Permiano Triássico Jurássico Cretáceo Terciário

600 543 500 440 409 354 290 245 206 144 65 1,8

PresenteQuaternárioMilhões de anos atrás (ma)

Os asteriscos indicam as épocas de extinções em  
massa de organismos marinhos, a maioria das quais 

ocorreu quando os níveis dos mares baixaram.
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Fonte: PURVES, W.; SADAVA, D.; ORIANS, G.; HELLER, H. Vida: a ciência da Biologia. 6. ed.  
Tradução Anapaula Somer Vinagre et al. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 383.

Fonte: PURVES, W.; SADAVA, D.; ORIANS, G.; HELLER, H. Vida: a ciência da Biologia. 6. ed.  
Tradução Anapaula Somer Vinagre et al. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 383.
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Agora responda às questões:

 1. Com base no grá co de variações climáticas, o que podemos dizer, de um modo geral, sobre as 
condições do clima durante a história da Terra? E sobre a temperatura? 

 2. Com base no grá co das variações do nível do mar, o que podemos dizer, de um modo geral, 
sobre o nível do mar e as extinções de organismos marinhos? 

 3. Examine o grá co Taxa de O2 na atmosfera, mostrado na Situação de Aprendizagem 1. O 
que é possível dizer sobre a variação da concentração do gás oxigênio no planeta ao longo 
de sua história evolutiva? Explique como os seres vivos alteraram a composição da atmos-
fera terrestre. 

A história da vida na Terra

 Leitura e análise de texto

As novidades evolutivas e a história da vida na Terra 

A forma como as inovações evolutivas surgem tem sido tema de debate desde Darwin e 
Wallace até hoje. Chamamos de novidades evolutivas as mudanças estruturais derivadas de espécies 
ancestrais que permitiram a adaptação de organismos a modos de vida especiais. Por exemplo, o 
aparecimento de asas em vertebrados corresponde a modificações de seus membros anteriores. 

A Terra está em constante transformação. Os diversos eventos geológicos alteraram os 
ambientes terrestres, definindo os rumos da evolução. Esses eventos alteram as pressões 
evolutivas que interferem no desenvolvimento das populações sobre o planeta. O infográfico 
a seguir mostra os períodos geológicos e os principais eventos da história evolutiva da vida 
que ocorreram em cada um deles.

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.
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A vida invade  
a terra:  
aparecimento  
das primeiras 
plantas vasculares 
e dos peixes com 
mandíbulas

Grande expansão 
dos invertebrados 
e dos peixes sem 
mandíbula

 
das algas e dos 
invertebrados

Origem da vida – 
fósseis mais antigos pluricelulares

Fotossíntese – 

eucariotos

Aparecimento dos 
pluricelulares

SilurianoOrdovicianoCambriano

440 – 409510 – 440543 – 510

Período

Eventos físicos 
importantes

Eventos 
biológicos 

importantes

Era

6002 5003 8004 500

           PALEOZOICOPRÉ-CAMBRIANO

Extinção em massa

Origem da Terra Oxigênio abundante Nível de oxigênio 
próximo ao atual

Aparecimento 
do oxigênio

Milhões de 
anos atrás

História evolutiva da vida e os períodos geológicos

Analise o infográfico e responda às questões a seguir:

 1. Encontre no esquema o momento da passagem dos organismos da água para a terra (animais e 
plantas) e o surgimento dos mamíferos. 

 2. Identi que eventos biológicos que precederam esses momentos. 

 3. Proponha uma hipótese que relacione os eventos e explique as diferenças entre os conjuntos de 
espécies do nosso planeta em diferentes épocas.
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Quaternário

Clima frio e seco, 

dos mamíferos 
e das plantas 
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-
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gimnospermas

Aparecimento 
das plantas com 
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anfíbios e dos 
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anfíbios; apareci-
mento dos répteis 
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TerciárioCretáceoJurássicoTriássicoPermianoDevoniano Carbonífero

1,8 – 065 – 1,8144 – 65206 – 144245 – 206290 – 245354 – 290409 – 354

CENOZOICAMESOZOICA

Extinção em massa

Maior de todas 
as extinções  
Desaparecimento de 
aproximadamente 
96% das espécies

Extinção em massa

eennteesaaraaçãoo doss ccoontiinneSeepa

Meteorito cai na
Península de Yucatán

Extinção em massa
Desaparecimento 
de dinossauros e 
diversas espécies de 
animais e plantas

Dados adaptados para ns didáticos de: PURVES, W.; SADAVA, D.; ORIANS, G.; HELLER, H.Vida: a ciência da 
Biologia. 6. ed. Tradução Anapaula Somer Vinagre et al. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 380 e 381. 
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Hipótese de árvore filogenética das algas às plantas.

Atraqueófitas
Clorófitas
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Plantas 
sem sementes

Plantas com 
sementes

Traqueófitas

Alga ancestral

Musgos

Samambaias

Coníferas

Plantas com flores

1

2

3

4

E

A

B

C

D

Interpretando esquemas 

A incrível riqueza do mundo biológico atual resultou de milhões de eventos de especiação. 
A história da descendência de um grupo de organismos e de seu ancestral é representada pela filogenia. 
As linhagens de organismos podem ser representadas como “árvores ramificadas” – as “árvores da 
vida” – que mostram a ordem em que grupos de organismos (clados) se separaram. As árvores a seguir 
representam filogenias simples. Relacione os esquemas a seguir com o infográfico da atividade anterior 
e depois responda às questões que seguem.
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Hipótese de árvore filogenética dos poríferos aos cordados.

 
  Moluscos

 
  Artrópodes

 
  Anelídeos

5
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  Platelmintos

 
  Poríferos

 
  Cordados
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Dica!

Caso você tenha dúvidas sobre os conceitos utilizados durante a atividade, pesquise em livros 
didáticos ou na internet o significado dos termos desconhecidos e organize um glossário em seu 
caderno. 

 1. O quadro a seguir apresenta várias novidades evolutivas. Complete os espaços vazios do quadro 
com os números que identi cam as novidades evolutivas de plantas e animais nas logenias dos 
esquemas Hipótese de árvore filogenética das algas às plantas e Hipótese de árvore filogenética dos 

poríferos aos cordados.
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 •  Plantas: embriões protegidos (___); plantas com sementes (___); traqueídes (tecido vascu-
lar verdadeiro) (___); ores; carpelos e endosperma triploide (___). 

 •  Animais: metameria (___); multicelularidade (___); diblásticos (___); triblásticos (___); 
protostomia (___); deuterostomia (___); simetria bilateral (___); celoma (___); pseudoce-
loma (___); notocorda (___); tecidos verdadeiros (___).

 2. Identi que e explique as novidades evolutivas que permitiram a passagem das plantas do 
ambiente aquático para o terrestre. 

 3. Identi que e explique as novidades evolutivas que permitiram a passagem dos animais não 
vertebrados para o ambiente terrestre. 

 4. Compare os esquemas dessa atividade com o esquema resultante da evolução dos palitos. 
Aponte semelhanças e diferenças. 

PESQUISA INDIVIDUAL

 1. Siga as orientações de seu professor e pesquise em livros didáticos ou na internet as caracterís-
ticas adaptativas da classe de cordados por ele determinada. 
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 2. Seu professor vai orientá-lo a se reunir com colegas que tenham realizado a pesquisa sobre  as 
outras classes de cordados. Exponha sua pesquisa, ouça e registre a pesquisa dos colegas. 
Durante a exposição, você deve identi car quais as novidades evolutivas que permitiram a 
passagem dos cordados para o ambiente terrestre. Registre o resultado em seu caderno. 

 3. Suponha que a história da vida fosse um lme que exibisse todas as transformações que ocorre-
ram nas espécies. Se pudéssemos voltar esse lme para o início e recomeçar a história da vida na 
Terra, o lme se repetiria ou seria diferente? Converse com seus colegas a respeito. Registre suas 
conclusões em seu caderno.

VOCÊ APRENDEU?

 PARA SABER MAIS

Museu de Zoologia e exposições sobre seres vivos

Caso tenha oportunidade, visite o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
(USP), na cidade de São Paulo. Lá está em cartaz uma exposição de longa duração: Pesquisa 
em Zoologia – a biodiversidade sob o olhar do zoólogo. Essa exposição apresenta animais e seus 
ambientes, e a história dos animais na Terra, com conceitos da Biogeografia e da evolução. 
Para mais informações, consulte o site: <http://www.mz.usp.br>. Endereço: Avenida Nazaré, 
481. Ipiranga, São Paulo-SP. Tel.: (11) 2065-8100. Tel./Fax: (11) 2065-8115.  Acesso em: 
29 jan. 2014.

Ascídias e anfioxos

Lampreias

Tubarões e raias

Sardinhas, atuns etc.

Sapos e pererecas

Salamandras

Cobras-cegas

Tartarugas

Lagartos e cobras

Crocodilos e jacarés

Sabiás, pinguins etc.

Ratos, macacos etc.

 1. (Comvest/Vestibular Unicamp – 2003) A gura ao 
lado representa uma árvore filogenética do filo 
Chordata. Cada retângulo entre os ramos representa 
o surgimento de novidades evolutivas compartilhadas 
por todos os grupos dos ramos acima dele.

  a)  O retângulo I indica, portanto, que todos os cor-
dados apresentam caracteres em comum. Cite 
dois desses caracteres. 
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  b)  Cite uma novidade evolutiva que ocorreu no retângulo II e uma que ocorreu no retângulo 
III. Explique por que cada uma delas foi importante para a irradiação dos cordados. 

 2. (Enem – 2005) Uma expedição de paleontólogos descobre em um determinado estrato geoló-
gico marinho uma nova espécie de animal fossilizado. No mesmo estrato, foram encontrados 
artrópodes xifosuras e trilobitas, braquiópodos e peixes ostracodermos e placodermos. O 
esquema a seguir representa os períodos geológicos em que esses grupos viveram.

  Observando esse esquema, os paleontólogos concluíram que o período geológico em que 
haviam encontrado essa nova espécie era o Devoniano, tendo ela uma idade estimada entre 405 
milhões e 345 milhões de anos.

  Destes cinco grupos de animais que estavam associados à nova espécie, aquele que foi determi-
nante para a de nição do período geológico em que ela foi encontrada é:

  a) xifosura, grupo muito antigo, associado a outros animais.

  b) trilobita, grupo típico da era Paleozoica.

  c) braquiópodo, grupo de maior distribuição geológica.

  d) ostracodermo, grupo de peixes que só aparece até o Devoniano.

  e) placodermo, grupo que só existiu no Devoniano.
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 3. (Fuvest – 1999) Considere os seguintes eventos evolutivos:
  I. Extinção dos dinossauros.
  II. Origem das plantas gimnospermas.
  III. Origem da espécie humana.

  Qual das alternativas indica a ordem temporal correta em que esses eventos aconteceram?

  a) I, II, III.

  b) I, III, II.

  c) II, I, III.

  d) II, III, I.

  e) III, I, II.

VOCÊ APRENDEU?

 Leitura e análise de texto

As cinco teorias de Darwin

Exceção feita à Bíblia, nenhum livro influenciou mais a filosofia do homem moderno 
quanto A origem das espécies, de Charles Darwin.

Até sua publicação, em 1859, o pensamento científico não oferecia alternativa à visão 
religiosa; ao contrário, era inseparável dela: o Criador havia estabelecido as leis que regem 
o Universo e criado todas as formas de vida na Terra num único dia.

Numa época em que a cultura ocidental entendia ser o homem criado à imagem e 
semelhança de Deus, é possível imaginar a agitação intelectual causada pela ideia de que a 
vida na Terra seguia um fluxo contínuo de evolução, resultado da competição pela sobre-
vivência que, geração após geração, se encarrega de eliminar os menos adaptados? E, pior, 
esquecer o sopro divino e admitir que a espécie humana pertence à ordem de primatas como 
chimpanzés, micos ou gorilas!

Darwin era um observador tão criterioso e as conclusões que tirou foram tão primorosas 
que os avanços científicos dos últimos 150 anos só fizeram comprovar o acerto de suas ideias. 
Da anatomia dos dinossauros ao capricho microscópico das proteínas que se dobram dentro 
de nossas células, todos os fenômenos biológicos obedecem à lei da seleção natural.
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Na verdade, Charles Darwin e Alfred Wallace, trabalhando independentemente, descobriram 
um mecanismo universal, uma lei que rege não apenas a vida entre nós, mas a que porventura 
exista ou venha a existir em qualquer canto do Universo.

Qual a razão pela qual pessoas que aceitam com naturalidade o fato de a Terra girar ao redor 
do Sol ainda hoje rejeitem os ensinamentos de Darwin?

Ernst Mayr, considerado “o Darwin do século 20”, atribui essa dificuldade ao desconhe-
cimento de que a teoria de Darwin não é única, mas pode ser decomposta em pelo menos 
cinco outras:

1.  Teoria do ascendente comum. Na viagem às ilhas Galápagos, Darwin verificou que o 
formato do bico de três espécies de pássaros locais sugeria serem eles descendentes de um 
ancestral que habitava o continente. Ciente de que a evolução não cria mecanismos 
particulares para qualquer espécie, entendeu que esse ancestral devia descender de outro: 
“Todas as nossas plantas e nossos animais descendem de algum ser no qual a vida surgiu 
antes”. Nenhuma das teorias de Darwin foi aceita com tanto entusiasmo como esta, 
porque dava sentido à semelhança entre os seres vivos, à distribuição geográfica de certas 
espécies e à anatomia comparada. Um século mais tarde, ao demonstrar que os genes das 
bactérias são quimicamente iguais aos das plantas, dos fungos ou dos vertebrados, a 
Biologia molecular ofereceu a prova definitiva de que todos os organismos complexos 
descendem de seres unicelulares.

2.  Teoria da evolução como tal. Segundo ela, o mundo não se encontra em equilíbrio estático, 
as espécies se transformam no decorrer do tempo. A existência dos fósseis e as diferenças 
entre o organismo dos dinossauros e o das aves, únicos dinossauros sobreviventes à extin-
ção, ilustram com clareza o que chamamos de evolução das espécies.

3.  Gradualismo. As transformações evolucionistas ocorrem gradualmente, nunca aos saltos. 
Para explicar como as espécies em nossa volta estão muito bem adaptadas às condições 
atuais, Darwin encontrou apenas duas alternativas: teriam sido obra da onipotência de 
um Criador ou evoluído gradualmente segundo um processo lento de adaptação: “Como 
a seleção natural age somente através do acúmulo de sucessivas variações favoráveis à 
sobrevivência, não pode produzir grandes nem súbitas modificações; ela deve exercer sua 
ação em passos lentos e vagarosos”.

4.  Teoria da multiplicação das espécies. Calcula-se que existam de 5 a 10 milhões de espécies 
de animais e de 1 a 2 milhões de espécies de plantas. Darwin passou a vida atrás de uma 
explicação para tamanha biodiversidade e propôs pela primeira vez o conceito de que a 
localização geográfica seria responsável pelo surgimento das espécies. Embora mereça esse 
crédito, Darwin não foi capaz de perceber com clareza a importância do isolamento 
geográfico no aparecimento de espécies novas. (...)

5.  Teoria da seleção natural. Foi o conceito filosófico mais revolucionário desde a Grécia 
antiga. Segundo Darwin, a seleção natural é resultado da existência da variabilidade 
genética, que assegura não existirem dois indivíduos exatamente idênticos, em qualquer 
espécie. Como consequência da vida num planeta com recursos limitados, a competição 
pela sobrevivência se encarregará de eliminar os mais fracos.
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A seleção natural varreu o determinismo que dominou a Biologia desde a Antiguidade, 
segundo o qual cada espécie existiria para atender a determinada necessidade. Só então foi 
possível abandonar interpretações sobrenaturais para explicar o mundo orgânico.

A seleção natural é um mecanismo universal inexorável, alheio a qualquer finalidade, 
imprevisível como a própria vida.

VARELLA, Drauzio. As cinco teorias de Darwin. Folha de S.Paulo, 6 ago. 2005.  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0608200530.htm.>. Acesso em: 29 jan. 2014.
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Agora, responda às questões: 

 1. Grife no texto o signi cado de evolução biológica. Cite duas evidências do processo evolutivo.

 2. De acordo com o texto, “a seleção natural varreu o determinismo que dominou a Biologia 
desde a Antiguidade, segundo o qual cada espécie existiria para atender a determinada 
necessidade”. 

  a) O que é seleção natural? Como a seleção natural atua?

  b) A mutação é um dos principais fatores evolutivos. Por quê?

 3. Darwin e Wallace não foram capazes de perceber o papel do isolamento reprodutivo no apare-
cimento de uma nova espécie. Explique como o isolamento reprodutivo favorece a diversi ca-
ção das espécies.
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TEMA  ORIGEM E EVOLUÇÃO DA VIDA: EVOLUÇÃO BIOLÓGICA  
E CULTURAL

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 
COMO OS SERES HUMANOS EVOLUÍRAM?

Como seres humanos, nós nos interessamos muito por nossas origens. De Charles Darwin até 
hoje, a humanidade se debate com a ideia de parentesco entre humanos e outros primatas. Nesta 
Situação de Aprendizagem, você vai refletir sobre quem somos e qual é a nossa posição no reino 
animal, identificando-nos como seres pertencentes a uma mesma espécie, a humana, e frutos de um 
mesmo fenômeno natural, a vida.

 Leitura e análise de imagem

As imagens a seguir apresentam concepções distintas sobre a evolução humana. 
Analise-as e identifique as ideias sobre evolução humana retratadas em cada uma. 
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Agora responda:

 1. Qual das imagens está de acordo com a teoria da evolução humana aceita atualmente? Explique.

 2. Por que a outra imagem é considerada equivocada segundo as concepções atuais? Explique. 
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 Leitura e análise de imagem

Observe as imagens e depois responda às questões.

Organização dos ossos da pélvis de um ser humano (à direita)   
e dos ossos da pélvis de outro primata (à esquerda). 

 3. Analisando a segunda imagem, quais os parentes mais próximos dos humanos? Há aproxima-
damente quanto tempo teriam se “separado”? 

Comparando os seres humanos aos demais seres vivos

Comparação entre a mão de um chimpanzé 
(à esquerda) e a mão humana (à direita). 
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 1. Qual é a principal semelhança entre a mão humana e a dos chimpanzés? E as diferenças?

 2. Identi que a diferença entre a pélvis humana e a do outro primata apresentadas na gura.

 3. Cite outras diferenças entre os primatas e os outros mamíferos.

 4. Agora, indique diferenças entre os hominídeos e os demais primatas. 

 5. Pesquise no dicionário o signi cado do termo “bipedalismo” e depois responda: qual das pélvis 
está mais adaptada ao bipedalismo? Justi que.

 6. Podemos dizer que os chimpanzés estão mais aptos à vida nas árvores ou na savana, ou seja, em 
locais de vegetação baixa? Explique.
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LIÇÃO DE CASA

Segundo os cientistas, há aproximadamente 5 milhões de anos houve grande mudança climática 
na África. O ambiente ficou mais árido, diminuíram a quantidade de árvores e o tamanho de suas 
copas, aumentando a área de savana, ambiente mais aberto. É possível relacionar esse fato ao desen-
volvimento da espécie humana? 

Proponha uma hipótese que relacione a mudança ambiental e a evolução humana. Escreva suas 
conclusões em seu caderno.

VOCÊ APRENDEU?

 1. (Fuvest – 2009) Em 2009, comemoram-se os 150 anos da publicação da obra A origem das 

espécies, de Charles Darwin.

Pode-se afirmar que a história da biologia evolutiva iniciou-se com Darwin, porque ele:

  a)  foi o primeiro cientista a propor um sistema de classi cação para os seres vivos, que serviu 
de base para sua teoria evolutiva da sobrevivência dos mais aptos.

  b)  provou, experimentalmente, que o ser humano descende dos macacos, num processo de 
seleção que privilegia os mais bem adaptados.

  c)  propôs um mecanismo para explicar a evolução das espécies, em que a variabilidade entre os 
indivíduos, relacionada à adaptação ao ambiente, influi nas chances de eles deixarem 
descendentes.

  d)  demonstrou que mudanças no DNA, ou seja, mutações, são fonte da variabilidade genética 
para a evolução das espécies por meio da seleção natural.

  e)  foi o primeiro cientista a propor que as espécies não se extinguem, mas se transformam ao 
longo do tempo.

 2. (Enem – 2007) As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à 
maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados:

  a)  movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a 
diversidade  de genes e cromossomos.

  b)  sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em 
ambientes especí cos.

  c)  aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente.
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  d)  aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças 
ambientais.

  e)  recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da 
 esporulação.

 3. Os avanços em genética molecular têm contribuído com as pesquisas sobre a origem e a evolu-
ção dos seres humanos. Ao analisar porções de DNA não codi cantes em humanos e chimpan-
zés, o biólogo americano Morris Goodman descobriu que as duas espécies têm aproximadamente 
98,4% de identidade. Recentemente, pesquisadores da Alemanha, da Holanda e dos Estados 
Unidos con rmaram que chimpanzés e humanos são geneticamente muito parecidos e desco-
briram que a maior diferença está no modo como a codi cação do DNA é convertida em 
diferentes proteínas. Essa conclusão foi apresentada na revista Science de 12 de abril de 2009. 

A respeito das relações entre chimpanzés e seres humanos, foram feitas as seguintes afirmativas:

I. Os chimpanzés são tão inteligentes como os seres humanos.

II. O chimpanzé é um ancestral do ser humano.

III. O chimpanzé e o ser humano têm um ancestral comum.

 Segundo os estudos de Morris Goodman e a publicação da revista Science, está correto apenas 
o que se afirma em:

  a) I.

  b) II.

  c) III.

  d) I e III.

  e) I, II e III.
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!
? SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5  

A ESPÉCIE HUMANA E SEUS ANCESTRAIS

Para começo de conversa

Para dar sequência à Situação de Aprendizagem 4, discutiremos agora o processo evolutivo dos 
seres humanos. O objetivo é identificar as principais etapas da evolução humana. 

• Você conhece alguns exemplos de ancestrais humanos? Cite quais.

 Leitura e análise de texto

Leia o texto e depois responda às questões.

Lucy e os ancestrais humanos 

Vivemos um momento ímpar da história humana: o quebra-cabeça evolutivo da huma-
nidade está sendo montado diante de nossos olhos, mostrando-nos nossos antepassados. 

Em 30 de novembro de 1974, no sítio de Hadar, na Etiópia, foram descobertas centenas 
de fragmentos de ossos, aproximadamente 40% do esqueleto de um hominídeo. Na mesma 
noite, durante as comemorações pela grande descoberta, tocaram tanto Lucy in the Sky with 

Diamonds, dos Beatles, que acabaram por batizar o esqueleto de Lucy. 

O termo hominídeo é aplicado a toda a família zoológica Hominidae, que inclui os 
gêneros Australopithecus e Homo. [...] Embora esses gêneros sejam diferentes de muitos 
modos, os hominídeos dividem um conjunto de características que os definem como grupo. 
A principal característica é a locomoção sobre os dois pés. 

Lucy logo foi tida como ereta devido à descoberta, em 1978, na Tanzânia, de pegadas 
de dois hominídeos. Que descoberta! O vulcão encheu o chão de cinzas, os dois hominídeos 

59

Biologia – 3ª série – Volume 2



caminharam por cima e, logo depois, o vulcão cobriu as pegadas com mais cinzas, preser-
vando-as para nós. 

A análise dos ossos de Lucy também mostrou que ela era bípede. O formato do seu 
fêmur apresenta vários traços disso, bem como joelhos, pélvis, tornozelos e espinha. Também 
concluíram que era fêmea. Foi classificada como sendo Australopithecus afarensis.

Agora, na África do Sul, em cavernas perto de Johanesburgo foi descoberto o 
Australopithecus sterkfontain, de 3 milhões de anos. Com traços semelhantes aos dos macacos, 
este é mais um hominídeo a ocupar lugar na árvore genealógica humana. Apesar de ainda 
não sabermos se é um antepassado ou um “primo”, é uma importante descoberta.

Toda essa história começou em 1925, em Taung, África do Sul, quando foi descoberto 
o crânio de uma criança australopiteca, de 3 milhões de anos. De lá para cá, diversas des-
cobertas vêm montando a complexa árvore evolucionária humana. 

Outro cientista, Fred Spoor, acredita que, além de pés apropriados (pequenos e sem 
cauda para ajudar), ficamos sobre os pés graças ao órgão de equilíbrio dentro da orelha 
interna. Fred realizou uma tomografia em um crânio australopiteco e descobriu que o órgão 
responsável pelo equilíbrio é semelhante ao dos macacos. Isso sugere que nossos ancestrais 
passavam a maior parte do dia nas árvores.

Ronald J. Clarke, em agosto de 1985, examinando uma caixa de ossos, descobriu alguns 
ossos semelhantes a humanos. Eram ossos de um pé, tão velhos quanto Lucy. Porém, ao 
contrário do dedão rígido dos humanos, o pé era semelhante ao dos macacos, o que lhe 
permitia agarrar-se  em árvores. 

Acredita-se que uma mudança do clima obrigou nossos ancestrais a descer das árvores 
e a andar para competir com os terríveis predadores. Mas Phillip Tobias tem descoberto nas 
cavernas de Sterkfontain, África do Sul, ossos que mostram que os hominídeos eram caçados 
por predadores. É uma descoberta que obrigará a rever nossas crenças: nossos ancestrais não 
eram tão fortes e organizados como imaginávamos. 

Descobertas de fósseis de plantas vêm reforçar essa tese. Sugerem que a mudança de 
floresta para savana foi lenta e gradual, ou seja, as árvores foram se distanciando ao longo 
do tempo. E os hominídeos que passavam menos tempo no chão, correndo de uma árvore 
para outra em busca de alimento, tinham mais chances de sobreviver. E deixar descen-
dentes... Nós!

Lentamente a longa “história” da humanidade vai sendo reconstituída, mostrando-nos 
quem somos e os caminhos evolutivos que a natureza tomou para nos criar. É um choque 
para os que acreditam que Deus criou todos os seres de uma vez; para estes cabe lembrar o 
que disse Thomas Henry Huxley: “Meu negócio é ensinar minhas aspirações a se confor-
marem aos fatos e não tentar fazer os fatos se harmonizarem com minhas aspirações”.

*SATURNO, Mário Eugênio. Lucy e os ancestrais humanos. Cuiabá: 24 Horas News, 12 jun. 2005.  
(*)Mário Eugênio Saturno é tecnologista-sênior da Divisão de Sistemas Espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e 

professor do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva. 
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 1. Quais ancestrais humanos são citados no texto?

 2. Que característica marcante permitiu aos cientistas classificar esses ancestrais como 
“hominídeos”?

 3. Segundo o texto, a descoberta dos restos de Lucy foi muito comemorada e é considerada um 
marco na busca de informações sobre a origem dos seres humanos. Explique.

 4. No início do texto, o autor refere-se ao processo de reconstrução da evolução humana como 
“quebra-cabeça evolutivo da humanidade”. Justi que o uso da expressão “quebra-cabeça”.

 Leitura e análise de texto

Como vimos, a descoberta de Lucy foi uma revelação científica muito importante. 
Entretanto, você deve ter muito cuidado com algumas revelações científicas sensa-
cionalistas que são divulgadas na mídia. Quando publicadas, confundem a população 
e, depois de algum tempo, são contestadas ou aprimoradas com base em novas pes-
quisas, debates acadêmicos e com a sociedade. Observe o caso a seguir e depois res-
ponda à questão.
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 5. O caso do Homem de Piltdown é um bom exemplo de verdade cientí ca que foi posterior-
mente modi cada? Justi que.

PESQUISA INDIVIDUAL

Luzia é a primeira brasileira da qual se tem conhecimento nos achados arqueológicos. O crânio, 
localizado em 1975 no fundo de uma caverna em Belo Horizonte (MG), é considerado o mais antigo 
fóssil humano das Américas. Esse achado representa um marco na busca de informações sobre a 
origem do homem americano, por apresentar uma formação craniana muito diferente das populações 
indígenas atuais.

Pesquise: o que a formação craniana de Luzia revela sobre a origem dos brasileiros? Para responder 
a essa questão, você pode buscar informações em livros didáticos ou nos vários artigos disponíveis na 
internet. Entre os mais completos estão: Os primeiros americanos, no site da revista Ciência Hoje (<http://
cienciahoje.uol.com.br/especiais/genetica-e-arqueologia -de-maos-dadas/os-primeiros-americanos>), 
a resenha do livro O povo de Luzia: em busca dos primeiros americanos, de Walter Alves Neves e 
Luís Beethoven Piló, publicado pela Editora Globo (<http://www.lagoasanta.com.br/homem/
livro_o_povo_de_luzia.htm>), e os artigos do  Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da 
USP (<http://www.ib.usp.br/leeh/leeh.htm>). Acessos em: 29 jan. 2014. 

O Homem de Piltdown

O chamado Homem de Piltdown era formado por fragmentos de um crânio e de uma 
mandíbula recuperados nos primeiros anos do século XX de uma mina de cascalho em 
 Piltdown, na Inglaterra. Ele foi considerado como restos fossilizados de uma desconhecida 
espécie de homem primitivo que recebeu o nome de Eoanthropus dawsoni.

O achado permaneceu objeto de controvérsia até que, em 1953, foi declarado uma 
fraude, que consistia na mandíbula inferior de um símio combinada com o crânio de um 
homem moderno, totalmente desenvolvido. 

Elaborado por Maria Augusta Querubim especialmente para o São Paulo faz escola.
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 Leitura e análise de imagem

As figuras a seguir correspondem a imagens desordenadas de crânios dos principais 
hominídeos. 

RAW, Isaias; MENNUCCI, Lélia; KRASILCHIK, Myriam. A Biologia e o homem. São Paulo: Edusp, 2001. 

1 2 3 4

Homo erectus 

Pequim
Homo sapiens sapiens  

Moderno
Australopithecus Homo sapiens  

neanderthalensis

Reconstruindo filogenias: uma árvore em transformação 

 1. Ordene as imagens anteriores segundo uma sequência evolutiva, baseando-se apenas nas 
informações fornecidas até o momento.

PESQUISA EM GRUPO

A proposta é que você e seu grupo investiguem como se deu o processo evolutivo da espécie 
humana. O professor definirá o tempo de duração da pesquisa. Organize com seu grupo um crono-
grama para cada uma das etapas do roteiro a seguir.

Roteiro de pesquisa 

 1. Inicialmente, é necessário identi car o problema. Nesse caso, o problema é: como se deu o 
processo evolutivo da espécie humana?

 2. Depois, você e seu grupo devem levantar hipóteses, isto é, soluções prováveis. Utilizem o que 
sabem e redijam uma proposta. 

 3. Agora estabeleçam o critério de busca de informações. Uma proposta é que pesquisem os prin-
cipais representantes do gênero Homo citados até o momento. Separem o material que servirá 
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como fonte de pesquisa. Vocês podem utilizar livros didáticos, jornais, revistas e conteúdos da 
internet sobre o assunto. Os livros, revistas e sites indicados no nal deste Caderno podem ser 
utilizados como fontes de pesquisa.

 4. O próximo passo é ler, selecionar e classi car as informações, inclusive as imagens, que serão 
muito importantes na apresentação do trabalho. Identi quem as características de cada um dos 
representantes do gênero Homo e destaquem as principais diferenças entre eles. Como essas infor-
mações normalmente são obtidas por meio dos achados arqueológicos, a pesquisa pode contem-
plar a localização dos sítios, a datação e as características dos fósseis e dos achados arqueológicos.

 5. O passo seguinte é organizar os resultados em uma síntese. Para isso, o grupo deverá de nir a 
forma de apresentação. As conclusões podem ser apresentadas no formato de árvores logené-
ticas, linhas do tempo ou, ainda, esquemas da dispersão dos grupos a partir da África. Durante 
a pesquisa, muitas polêmicas podem ser encontradas. Se houver mais de uma proposta de 
árvore logenética, o grupo deverá escolher uma e justi car sua escolha. Ao término da síntese, 
um membro do grupo deverá revisar o trabalho antes de apresentá-lo ao professor e à classe. 

 6. O último passo é preparar a apresentação. O grupo deverá de nir quais integrantes serão res-
ponsáveis por essa etapa. 

Durante a apresentação dos trabalhos, você deverá preencher o quadro-síntese a seguir. O professor 
vai auxiliá-lo nesse processo. A divisão do quadro dependerá do número de espécies fósseis identificadas 
pelos grupos. Se o espaço não for suficiente, faça o quadro no caderno ou em uma folha de sulfite.

Fósseis Época em que viveram Características
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Evolução cultural

Não é possível discutir a evolução humana sem relacionar a evolução biológica à evolução cul-
tural. Sugerimos que, antes das apresentações dos grupos, você assista à série Humanos: quem somos 
nós?, do diretor Christopher Rowley. Com dois episódios, a série utiliza computação gráfica para 
ilustrar como eram nossos ancestrais e traz elementos que podem ajudá-lo a refletir sobre o processo 
evolutivo dos seres humanos.

No primeiro episódio, é possível verificar como a Terra assiste ao surgimento e ao desaparecimento 
de diferentes espécies e também ao surgimento do que chamamos hoje de seres humanos. Como se 
pode verificar, as espécies que conseguem se adaptar sobrevivem – as demais se extinguem. 

No segundo episódio, a formação do ser humano é relacionada às mudanças que ocorreram no 
nosso planeta, como a Era do Gelo. 

O professor poderá organizar a apresentação para toda a sala. Após a apresentação, compare a 
vida do ser humano primitivo com sua própria vida, identificando semelhanças e diferenças.

Produção de texto

Agora produza um texto em seu caderno que explique as variações na locomoção, no cérebro, 
no sistema fonador e nas mandíbulas dos seres humanos durante o processo evolutivo. Trace um 
paralelo entre a evolução biológica e a cultural, relacionando como os avanços a seguir influenciaram 
a evolução biológica dos seres humanos:

1. Linguagem oral.

2. Caça cooperativa.

3. Controle e produção do fogo.

4. Técnica de fabricação de ferramentas.

VOCÊ APRENDEU?

 1. O ser humano não tem garras para caçar e se defender como os tigres e os leões e também não 
tem pelos para se proteger do frio. Em seu livro As primeiras civilizações, Jaime Pinsky a rma 
que: “De um ponto de vista puramente natural, o homem é o mais inadequado dos seres vivos. 
Por outro lado, o mais poderoso” (PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. 24. ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. p. 9). Explique, utilizando exemplos: como o ser humano, aparentemente tão 
inadequado, pode ser tão “poderoso”?
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 2. A postura “em pé” (ereta) deu aos seres humanos mais liberdade de movimento com as mãos, 
já que não precisavam mais usá-las na locomoção. Além disso, elevou o olhar, permitindo-lhes 
enxergar mais longe, auxiliando-os na percepção do ambiente. Como mãos livres e maior 
campo de visão contribuíram para a sobrevivência dos nossos ancestrais?

 3. Qual é o papel do fogo na evolução humana? 

 4. (Fuvest – 2002) Pesquisadores descobriram na Etiópia fósseis que parecem ser do mais antigo ances-
tral da humanidade. Como a idade desses fósseis foi estimada entre 5,2 e 5,8 milhões de anos, 
pode-se dizer que esses nossos ancestrais viveram:

  a) em época anterior ao aparecimento dos anfíbios e dos dinossauros.

  b) na mesma época que os dinossauros e antes do aparecimento dos anfíbios.

  c) na mesma época que os dinossauros e após o aparecimento dos anfíbios.

  d)  em época posterior ao desaparecimento dos dinossauros, mas antes do surgimento dos anfíbios.

  e) em época posterior ao surgimento dos anfíbios e ao desaparecimento dos dinossauros.

 Leitura e análise de texto

Leia o texto e responda às questões a seguir.

Genética e evolução

Pesquisas utilizam ferramentas de genética molecular para analisar a origem das popu-
lações humanas

Novas técnicas de estudo do DNA têm contribuído com pesquisas sobre evolução 
humana. Pesquisas genográficas utilizam marcadores genéticos a fim de mapear a origem e 
espalhamento dos seres humanos pelo planeta. Uma estratégia é o estudo da variabilidade 
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genética do cromossomo Y, que é transmitido diretamente dos pais para os filhos homens, ou 
do DNA mitocondrial, que é passado da mãe para os filhos (homens e mulheres) pelo óvulo.

Um exemplo de reconstrução da árvore genealógica da humanidade foi realizado em 
1987 na Universidade da Califórnia. Com base na variabilidade genética acumulada no 
DNA mitocondrial de grupos humanos de diferentes origens geográficas, o estudo confirmou 
que a primeira mulher, denominada pela imprensa “Eva” mitocondrial, é africana e viveu 
há aproximadamente 200 mil anos. 

Estudos posteriores utilizando a variabilidade do cromossomo Y confirmaram a origem 
africana dos primeiros homens, ou seja, o “Adão” também era africano. 

Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais também utilizam a variabilidade 
do DNA mitocondrial e do cromossomo Y para estudar a origem do povo brasileiro. O 
resultado parcial dessa pesquisa foi publicado na revista Ciência Hoje nº 157, intitulado Retrato 
molecular do Brasil. Segundo o artigo, o resultado confirma a história do Brasil: a imensa 
maioria (provavelmente mais de 90%) da linhagem paterna dos brasileiros é de origem euro-
peia, enquanto a maioria da linhagem materna é de origem africana ou ameríndia. 

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. Como as técnicas moleculares têm contribuído com as pesquisas em evolução?

 2. Explique a escolha do cromossomo Y e do DNA mitocondrial em pesquisas genográ cas.
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 PARA SABER MAIS

Visitas monitoradas

Uma atividade extraclasse bastante interessante é a visita a um museu de arqueologia 
ou a um sítio arqueológico. Veja se sua cidade possui um local assim. Na cidade de São 
Paulo, o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP tem no acervo imagens 
relativas à cultura da América (com ênfase no Brasil), do Mediterrâneo, do Oriente Médio 
e da África, desde a Pré-História até nossos dias. Além disso, oferece serviço de empréstimo 
de materiais e orientação para professores e alunos. Seu professor pode organizar a excur-
são, mas você também pode visitar o site: <http://www.mae.usp.br>. Acesso em: 29 jan. 
2014. Endereço: Av. Prof. Almeida Prado, 1466 – Cidade Universitária – São Paulo/SP. 
Telefone: (11) 3091 4901. 
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 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6  
A INTERVENÇÃO HUMANA NA EVOLUÇÃO,  
AS TRANSFORMAÇÕES NOS AMBIENTES  
E O FUTURO DA ESPÉCIE HUMANA 

Os primeiros humanos eram nômades, isto é, mudavam de local com muita frequência em 
busca de alimento. O desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da domesticação das plantas 
e dos animais, que começou há aproximadamente 10 mil anos, favoreceu o sedentarismo e o 
desenvolvimento das cidades. A população humana cresceu. Posteriormente, a industrialização e 
a Medicina moderna contribuíram para reduzir a mortalidade infantil e, atualmente, a população 
mundial passou a marca de 7 bilhões de pessoas. Nesta Situação de Aprendizagem, discutiremos 
os benefícios e prejuízos resultantes da transformação do ambiente e da adaptação das espécies 
animais e de plantas aos interesses da espécie humana, processos que vêm acontecendo durante 
milhares de anos da história da humanidade.

Para começo de conversa

 1. Você vai ganhar um cachorro. Qual deles escolheria? Por quê?
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 2. Compare sua resposta com as dos colegas. As escolhas basearam-se nas mesmas características? 

 3. Existem inúmeras variedades de milho, como as da foto a seguir. Se você tivesse de escolher 
entre as espigas de milho da foto, qual delas escolheria? Por quê?

 4. A ação humana sobre essas espécies, ao longo das gerações, interferiu nessa variação? Como? 
Levante hipóteses!
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Variedades de milho.
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 5. Se você fosse o responsável pela produção de uma planta que apresenta características vantajo-
sas, que tipo de reprodução escolheria para garantir maior número de descendentes com as 
características de seu interesse? 

71

 Leitura e análise de texto

Leia o texto e responda às questões a seguir.

A domesticação do milho

O milho, tal como o conhecemos hoje, não existe na natureza. Estudos revelam que 
o milho descende de um ancestral, o teosinto, encontrado ainda hoje na América Central. 
Essa gramínea, que contém várias espigas sem sabugo, originou, por meio de sucessivas 
seleções e melhoramento genético, as variedades de formas, tamanhos e texturas de milho 
conhecidas atualmente. 

Provavelmente, ao observar a reprodução natural das plantas e dos animais, nossos 
ancestrais promoveram a domesticação direcionando sua reprodução, ou seja, selecionaram 
as características favoráveis a partir das variedades genéticas naturais. Esse processo levou ao 
desenvolvimento de espigas de melhor qualidade, maiores e com mais grãos, mas plantas 
reprodutivamente dependentes dos seres humanos. 

O desenvolvimento do conhecimento genético permitiu aos cientistas mais controle 
sobre o processo de seleção. A reprodução por autofecundação gerou linhagens puras menos 
vigorosas, mas com características muito favoráveis à agricultura e à produção. Quando 
cruzadas entre si, essas linhagens originaram descendentes híbridos com grande vigor, dotados 
do que chamamos de “vigor híbrido” ou heterose. As primeiras sementes híbridas foram 
produzidas em 1909. Portanto, o milho que consumimos hoje é derivado de um processo 
de hibridização: ele é macio e possui sementes grandes, ao contrário do milho utilizado pelos 
primeiros agricultores, que possuía espigas pequenas e duras. 

Novas descobertas no campo da genética molecular têm revolucionado a agricultura 
com a possibilidade de adicionar características específicas por meio da transferência de genes 
de uma espécie para outra, apoiando os atuais programas de melhoramento genético. 

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola. 
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Teosinto Milho atual

 1. Teorias cientí cas a rmam que os cães atuais surgiram do lobo cinzento asiático. Explique, com 
base no processo de domesticação do milho, a existência das diversas raças de cães. 

 2. Sabendo-se que os cães se reproduzem sexuadamente, como seria possível manter as caracterís-
ticas desejáveis em maior número de descendentes?
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Comparação entre o milho ancestral, o teosinto (à esquerda), e o milho atual (à direita). Observe o tamanho 
dos frutos em relação à moeda.
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 3. Há séculos, os seres humanos utilizam a prática de melhoramento genético para aperfeiçoar 
espécies animais e plantas de seu interesse. Cite outros exemplos de plantas e animais, além do 
milho e dos cães, que passaram por melhoramento genético. 

73

Biologia – 3ª série – Volume 2



LIÇÃO DE CASA

 Leitura e análise de texto

Grandes aves da ceia de Natal 

É provável que você já tenha pro-
vado um pedaço de uma dessas grandes 
aves, semelhantes a um frango avanta-
jado, geralmente servidas nas festas de 
final de ano. Mas você já viu uma delas 
viva? Sim, elas existem. 

Com peito e coxa rechonchudos, 
essas aves fazem o maior sucesso nas ceias 
natalinas. A ave atinge a idade de abate 
com aproximadamente 4 quilogramas. 
São produzidas a partir do processo de 
cruzamentos e melhoramento genético.

Elaborado por Maria Augusta Querubim especialmente 
para o São Paulo faz escola. 

Depois de ler o texto, responda às questões.

 1. Com base no que foi discutido até o momento, explique o processo de melhoramento genético.

 2. Identi que que problemas o excesso de carne nas pernas e no peito das aves pode trazer a elas. 
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Ave desenvolvida com melhoramento genético.
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 3. Qual é sua opinião sobre a utilização das técnicas de melhoramento em plantas e animais? 

Evolução e resistência a antibióticos

 Leitura e análise de texto

Tuberculose multirresistente a remédios cresce no mundo 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a tuberculose multir-
resistente cresce no mundo. Levantamento estima que mais de 500 mil pessoas são infec-
tadas por ano pelo bacilo XDR (sigla para Extensive Drug Resistant), responsável por uma 
forma muito grave dessa doença infecciosa pulmonar e que resiste a quase todos os 
medicamentos considerados eficazes. Geralmente, os pacientes que apresentam esse tipo 
de tuberculose já haviam feito o tratamento medicamentoso para a doença, mas abando-
naram a medicação antes do prazo recomendado. Há, inclusive, uma forma de tuberculose 
para a qual não se conhece tratamento. 

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. Qual é o problema apresentado no texto? Por que essa questão é tão preocupante?
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PESQUISA INDIVIDUAL

Para saber mais a respeito da tuberculose, faça uma pesquisa sobre o assunto e, depois, responda 
às seguintes questões:

 1. Qual é o agente causador da tuberculose? 

 2. Qual é o tratamento adequado para a tuberculose? 

 3. Como a tuberculose é transmitida? 

 4. Por que devemos nos preocupar com o aumento da resistência da tuberculose aos medicamentos? 

 5. Retome os conceitos de seleção natural trabalhados anteriormente e procure explicar quais são as 
causas prováveis do aumento da resistência da tuberculose a medicamentos. 

76 

Biologia – 3ª série – Volume 2



A multirresistência a antibióticos é um problema em sua comunidade?

Os seus hábitos, os de seus familiares, amigos e demais pessoas da comunidade podem estar 
favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos multirresistentes, como os da tuberculose. 
Uma forma de verificar isso é realizar entrevistas sobre o uso de antibióticos por membros de sua 
família e pela comunidade. Você pode trabalhar em grupo. Inicialmente, organize um roteiro para, 
depois, cada componente do grupo realizar entrevistas com pessoas diferentes. A seguir, estão listadas 
algumas perguntas que podem compor o roteiro da entrevista.

Roteiro da entrevista

 1. Você fez uso de algum antibiótico no ano passado? Por que esse(s) antibiótico(s) foi(foram) 
receitado(s) para você? Você teve alguma infecção bacteriana?

 2. Você fez uso do medicamento na dosagem e no período prescrito e os exames para acompanha-
mento do tratamento recomendado? Se não, por quê?

 3. Você sabe por que é importante cumprir todo o tratamento, mesmo se seus sintomas 
desaparecerem?

 4. Para você, a prescrição de antibióticos pelos médicos é sempre necessária? Explique.

Ao final do processo, seu grupo deve tabular os dados e redigir um relatório em resposta às 
seguintes questões: 

 1. O uso de antibióticos é realizado corretamente pelos entrevistados?

 2. Na sua opinião, as pessoas de sua comunidade estão expondo a saúde a riscos pelo uso indevido 
de antibióticos? 

 3. De que forma as pessoas podem contribuir para minimizar os problemas relacionados ao uso 
indevido de remédios?

Dica!

Apresente os resultados aos colegas e discutam o assunto. Com ajuda do professor, 
organize com a classe campanhas de orientação para conscientizar as pessoas a só usar medi-
camentos com receita médica. 
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Os seres humanos interferem no processo evolutivo de sua própria espécie? 

 1. Como a Medicina e a Farmacologia contribuem para aumentar a longevidade humana? 

 2. Que outros fatores contribuíram para o aumento da longevidade humana?

 Leitura e análise de texto

Você vai ler um texto sobre doenças genéticas que, se tratadas adequadamente, permitem 
que seus portadores tenham uma vida normal. 

Hemofilia

A hemofilia é uma doença hereditária, recessiva e ligada ao cromossomo X. Os hemo-
fílicos apresentam problemas relacionados à coagulação sanguínea. A hemofilia clássica, do 
tipo “A”, ocorre por causa de uma deficiência no fator de coagulação VIII. Rara entre os 
homens, essa doença é ainda mais rara entre as mulheres, em virtude da necessidade da 
presença do alelo para hemofilia em duplicidade. Mulheres que apresentam apenas um alelo 
alterado são portadoras. Como os homens só possuem um cromossomo X, não existem 
homens portadores. 

Inicialmente, a hemofilia era tratada com transfusões sanguíneas completas; hoje, o 
tratamento consiste basicamente na reposição dos fatores deficitários – no caso do tipo “A”, 
o fator VIII – obtidos normalmente do plasma humano.

Fenilcetonúria

A fenilcetonúria também é uma doença genética, recessiva, causada pela deficiência na 
produção de uma enzima que promove a transformação do aminoácido fenilalanina em 
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Após a leitura do texto, explique:

 1. Como os testes e os tratamentos interferem na frequência dos genes nas futuras gerações em 
cada um dos processos? 

 2. Quais consequências esse fato poderá trazer para a humanidade em longo prazo? 

tirosina. Portanto, quando o indivíduo doente ingere alimentos proteicos que contêm 
fenilalanina, esta não é metabolizada e se acumula no organismo. O excesso de fenilalanina 
ocasiona alterações neurológicas e atrasos severos no desenvolvimento da criança, o que 
pode provocar deficiência mental irreversível. Essas alterações ocorrem logo nos primeiros 
meses de vida.

O tratamento da fenilcetonúria envolve a eliminação de alimentos com fenilalanina. 
Você já deve ter visto na embalagem de alguns alimentos o aviso “contém fenilalanina”, que 
é um alerta para os fenilcetonúricos. O tratamento precoce previne a doença, que pode ser 
detectada com o exame popularmente conhecido como “teste do pezinho”, realizado ainda 
na maternidade. 

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp e Maria Augusta Querubim especialmente para o São Paulo faz escola.
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 Leitura e análise de texto

Leia o texto a seguir e depois responda às questões.

Influenza A (H1N1) 

Em abril de 2009, confirma-se um novo surto de gripe em humanos, oficialmente 
chamada de gripe A (H1N1), mas divulgada inicialmente como gripe suína. Soube-se, então, 
que uma nova forma de vírus de gripe circulava no mundo. O vírus espalhou-se tão rapida-
mente que, em junho de 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a nova 
pandemia e, devido à confirmação da forma de transmissão sustentada do vírus nos cinco 
continentes (em mais de 75 países), declarou nível de alerta pandêmico máximo (nível 6). 

A gripe A é uma doença respiratória aguda, causada pelo vírus influenza A(H1N1)2009. 
Esse novo subtipo do vírus influenza é transmitido de pessoa a pessoa principalmente por 
meio da tosse ou do espirro e de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. 
Assim como a gripe sazonal, os sintomas costumam passar em uma semana e o óbito 
geralmente decorre de complicações respiratórias e cardíacas.

O vírus H1N1 contém oito pedaços de RNA dentro de uma cápsula e se originou de 
uma mistura de vários outros vírus que já circulavam entre humanos. Mais do que o potencial 
de letalidade, muito próximo ao da gripe comum, o perigo está no fato de que esse vírus está 
circulando recentemente entre humanos. Logo, nosso sistema imunológico não desenvolveu 
resistência específica para esse vírus e não podemos prever o rumo que a pandemia vai tomar.

A nova gripe é apenas um indicador do acelerado processo de recombinação e criação de 
novos agentes patogênicos dos últimos anos. Em todos os casos de epidemias e surgimento 
de novas patologias das últimas décadas, tais como ebola, dengue, HIV, há por trás a forma 
como os seres humanos vêm se relacionando com o ambiente. O aumento do desmatamento, 
da concentração de pessoas nos centros urbanos e da criação de animais em escala industrial, 
o avanço das monoculturas e a carência e o uso inadequado de recursos médicos são alguns 
dos fatores que vêm destruindo os habitats naturais e sua biodiversidade. Esses fatores 
diminuem os competidores e inimigos naturais dos micro-organismos patogênicos e pro-
piciam condições ideais para sua criação, seu desenvolvimento e seu espalhamento. Caso 
esse panorama persista, o mundo deve estar preparado para novas pandemias.

Elaborado por Lucilene Aparecida Esperante Limp especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. Por que não fomos capazes de conter a pandemia do vírus influenza A (H1N1)? 
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 2. Quando a gripe A atingiu a fase máxima da escala de alerta (nível 6), a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomendou que o uso dos antivirais especí cos fosse prescrito para pessoas 
gravemente doentes ou sob risco de outras complicações de saúde. Você concorda com essa 
orientação? Explique. 

 3. Qual é o perigo do aparecimento de novos patógenos da espécie humana?

O futuro da humanidade

O conhecimento prático de nossos ancestrais aplicado à reprodução de plantas e animais de 
interesse gerou profundas modificações nas variedades domesticadas e, atualmente, cultivadas e criadas 
pela humanidade. O milho, o trigo, o arroz, os bovinos e caprinos exemplificam muito bem esse 
processo. Essas espécies são, hoje, indispensáveis à sobrevivência humana. Por outro lado, a quantidade 
dessas espécies seria bem mais reduzida não fosse o manejo do ser humano. Da mesma forma, o 
conhecimento produzido pela humanidade aplicado à saúde e às áreas correlatas resultou em drástica 
alteração do padrão de crescimento de nossa população no último século. Aonde vamos chegar? 

 Leitura e análise de texto

Ciência, sociedade e o futuro da espécie 

De uma das anotações em computador do amigo Julio Viegas quando tinha 10 anos, 
hoje ele tem 16 anos, encontrei a seguinte frase: “O Universo é muito grande, a Terra, o céu, 
as estrelas. E eu não tenho ideia do que nós estamos fazendo aqui”. Essa é sem dúvida uma 
importante reflexão, que tem preocupado uma boa parcela da humanidade e possibilitado 
interessantes respostas até dos grandes pensadores.

Sendo o Homo sapiens um ser vivo excepcional com algumas características próprias 
muito especiais não encontradas em qualquer outro ser vivo de nosso planeta, as conclusões 
são as mais variadas e interessantes. 
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No passado, pelo pouco conhecimento da realidade do Universo, o Homem chegou 
mesmo a ser colocado em seu centro como o paradigma da Criação, conceito até hoje ainda 
aceito por alguns.

Infelizmente um papel muito importante dos humanos no planeta, embora conhecido 
cientificamente, é ignorado nessas e em outras reflexões ou muito pouco discutido fora 
delas: nós indivíduos somos simples componentes de um complexo maior denominado 
Homo sapiens, a nossa espécie. Nossa principal função como humanos é cooperar com a 
perpetuação da espécie. A estrutura natural do sistema, que é válida para todas as espécies 
de organismos eucariotos (indivíduos formados por célula ou células cujo componente 
genético se concentra num núcleo celular), é a da espécie ser perpétua, enquanto os indi-
víduos, seus componentes temporários, serem mortais.

Espécies podem desaparecer por acidentes planetários, ou erros de percurso de seus 
sistemas genéticos, ou por faltas ou falhas no meio ambiente em que se desenvolvem. 
Espécies vêm aparecendo e desaparecem na natureza desde a origem da vida, mas sempre 
dentro do princípio: a espécie é potencialmente perpétua, seus componentes, os indiví-
duos, são temporários e, portanto, mortais.

Embora temporários e mortais, os indivíduos, no entanto, têm também em sua com-
posição biológica, como base do sistema, algumas células que são parte ativa do sistema dos 
perpétuos1 – as células germinativas que deram origem aos humanos que existiram, e aos 
que existem, como as que vão dar origem a novos seres humanos no futuro.

É óbvio que, com o que está dito acima, não estamos eliminando a possibilidade de Julio 
Viegas e outros de continuar fazendo a importante análise transcendental de nosso papel no 
mundo. O que apenas sugerimos é que, ao fazê-lo, coloquem o gênero Homo na posição real 
que ocupa no sistema universal, como parte de sistemas perpétuos que vêm sobrevivendo há 
3,5 bilhões de anos (tempo da origem da vida), e que nos últimos milhões de anos vêm se 
destacando como algumas espécies com características especiais que as distinguem de todos 
os outros seres vivos. É preciso salientar que, embora hoje ainda continue sendo apenas parte 
de um sistema perpétuo, uma espécie formada há cerca de 300 mil anos denominada Homo 
sapiens se separou de outras. Esta é nossa espécie aqui discutida e devemos evidenciar que pelo 
menos quatro outras espécies de Homo se formaram e foram extintas no passado.

O que queremos mostrar com as colocações resumidas acima é que, se os humanos 
entenderem seu papel biológico na natureza, tratarão com mais responsabilidade os gravís-
simos problemas hoje enfrentados pela espécie, que sem dúvida irão afetar, e muito, o 
bem-estar das futuras gerações.

Citaremos dois aspectos do problema: 1) a forma irracional como o homem vem 
tratando um grande número de problemas relacionados com o meio ambiente. 
Infelizmente, uma enorme parcela dos humanos não consegue perceber que a espécie Homo 
sapiens, como um todo, assim como cada um dos indivíduos que a ela pertencem, é “parasita” 

1 Por perpétuo entendemos: na sua constituição biológica, a morte não está programada, situação que ocorre em nós, indivíduos. As 
espécies podem se extinguir não só por condições intrínsecas, mas principalmente por condições ambientais, embora permaneçam essas 
duas condições ativas em todos os casos.
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do meio ambiente. Recebe de graça da natureza as condições básicas de sua sobrevivência 
utilizando-as como são, ou as alterando, para poder melhor utilizá-las. E, nessas utilizações 
e alterações, muitas delas mal planejadas, está causando modificações irreversíveis e situações 
negativas que sem dúvida irão afetar o bem-estar e a sobrevivência das futuras gerações; 2) 
a vergonhosa e injusta desigualdade social hoje existente nas populações humanas como 
um todo e mesmo no interior das nações. Por não receber condições básicas de alimen-
tação, saúde e educação na infância e juventude, cerca de metade da população humana 
não consegue atingir o nível do “homem normal”, aquele que em adição às suas funções 
físicas e fisiológicas é possibilitado de desenvolver e também utilizar suas potenciais capa-
cidades intelectuais de forma “normal”. 

Pela sua capacidade de adaptação a diferentes habitats no planeta, adaptando o habitat  
a seus genes, ao contrário do que fazem as demais espécies, que, para usar novos habitats, 
precisam de mudanças em seus genes, o Homo sapiens desta época explora os mais variados 
habitats, envolvendo praticamente toda a superfície do planeta. Com isso, tornou-se também 
uma espécie muito vulnerável aos parasitas, principalmente às infecções de micro-organismos. 
O que vem acontecendo com o vírus da Aids, além de uma advertência, é uma demonstração 
clara dos perigos a que a espécie está sujeita, como discutiremos adiante.

A população humana atingiu seu primeiro bilhão de pessoas ao redor de 1850, ou seja, 
levou 3,5 bilhões de anos se considerarmos sua origem a mesma de todos os outros seres 
vivos, ou de 300 mil ou 500 mil anos ao se isolar como espécie Homo sapiens. O crescimento 
de um bilhão de pessoas hoje vem ocorrendo a cada 10 ou 12 anos, o que significa que 
dentro de 30 ou 50 anos devemos estabelecer obrigatoriamente uma estabilidade demográfica 
no globo terrestre. 

O número a ser estabelecido para essa estabilidade demográfica deve variar provavel-
mente entre 8 a 12 bilhões de pessoas, pois sem dúvida vai depender do modo como a 
humanidade vai usar e/ou alterar o meio ambiente nos próximos anos. Se continuarmos 
com o atual índice de poluições, alterações e destruições do meio ambiente, poderemos não 
chegar aos 8 bilhões. Se houver uma racionalização em seu uso e exploração, podemos atingir 
um patamar de 12 bilhões ou até mais. Enfim, bilhões e bilhões de felizardos que poderão 
vir a compor a população humana no futuro estão na dependência do juízo e bom senso 
das atuais e próximas gerações com relação ao meio ambiente.

A espécie humana, diferente de todas as outras espécies de seres vivos, é regida por uma 
herança biológica (genes) também presente em todas as espécies de seres vivos e por uma 
herança cultural, que lhe é única e que, infelizmente, como vimos, não é fornecida de forma 
apropriada pela sociedade humana para mais da metade de sua população global.

A herança cultural é sem dúvida a principal responsável pela privilegiada posição da 
espécie humana na superfície da Terra. É a causa principal das nossas grandes aquisições 
culturais, científicas e tecnológicas. Como o nome indica, é o sistema que recebemos em 
nossa concepção apenas como potencial, e que deve ser construído em cada um de nós por 
sistemas educacionais, inicialmente em casa pelos genitores e, posteriormente, por sucessíveis 
níveis de aprendizados em escolas.
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Para adquirir a parte básica da herança cultural, o indivíduo precisa ir além do saber ler 
e escrever, que são apenas instrumentos do processo de aprendizado. Dados fornecidos pela 
ONU mostram que, infelizmente, por falta de alimentação suficiente, tratamento de saúde 
e educação básica durante a infância e a juventude, mais da metade da população humana 
(mais de 3 bilhões de pessoas) [dado de 2002] não atinge o nível mínimo do humano normal, 
ou seja, o de pessoas que podem usar além de suas condições físicas e fisiológicas normais 
também uma capacidade intelectual básica adquirida. 

Enfim, alertamos que são sub-humanos, embora pertençam à nossa espécie. É incon-
cebível, mas muito pouco tem sido feito, por nós todos e, principalmente, pelos povos dos 
países desenvolvidos, se não para solucionar o problema, pelo menos para minorá-lo, pois 
são nossos irmãos e não nossos inimigos.

Essa irresponsabilidade dos setores das sociedades humanas responsáveis pelo desenvol-
vimento e progresso da humanidade, ao não proporcionarem as condições básicas de sobre-
vivência para grande parte de seus semelhantes do mesmo país e/ou de países e raças 
diferentes, é evolutivamente um absurdo e pode ter consequências muito graves para o 
futuro da espécie. Tomemos como exemplo a atual situação da epidemia causada pela Aids 
e desenvolvida nas últimas décadas, que, embora exista praticamente em todas as partes do 
mundo, tem situação extremamente grave na África subsaariana. Dos 36 milhões de pessoas 
atacadas pela Aids no ano 2000, cerca de 25 milhões viviam nessa área da África. Infelizmente, 
pelas condições como essa terrível epidemia vem sendo aí tratada, essa situação pode ser 
classificada como um perfeito laboratório de aperfeiçoamento do vírus contra o homem.

A situação é extremamente grave para as populações africanas subsaarianas e infelizmente 
não deixa de ser igualmente grave para o resto da população da Terra.

Ocorre que o vírus da Aids tem grande capacidade de sofrer mutações genéticas e, 
portanto, de se adaptar a novas situações, além de ser também um transposon, ou seja, pode 
tomar parte dos genes de seu hospedeiro ou de outros micro-organismos que infectam os 
hospedeiros aidéticos e levar com ele para o próximo infectado.

Os vírus não respeitam fronteiras, não precisam de documentos especiais para passar 
de um país para outro e são muito frequentemente beneficiados pela normal intercomuni-
cação de pessoas entre países. Podem com todas essas qualidades adquirir novas formas de 
se transmitir de uma pessoa para outra, o que poderia ser uma desgraça ainda maior para 
toda a população humana. Correr esses riscos é muita irresponsabilidade.

Essas são reflexões que consideramos de fundamental importância para o futuro da 
espécie. Ainda há tempo para o despertar de uma consciência universal voltada para a solução 
dos problemas ambientais, comprometida também em minimizar as desigualdades entre os 
povos, acenando assim com a esperança de um melhor futuro para a humanidade.

*PAVAN, Crodowaldo. Ciência, sociedade e o futuro da espécie. São Paulo: Placa de Petri.  
Revista Eletrônica do Núcleo José Reis de Divulgação Cientí ca – PTDC/CNPq, n. 10/jan.-fev.-mar. de 2002. 

* Crodowaldo Pavan (1920-2009) foi professor emérito da USP e presidente da Associação Brasileira de  
Divulgação Cientí ca (Abradic).
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Após a leitura, responda às questões:

 1. Quais são as questões centrais do texto?

 2. Qual é a visão do autor sobre as questões propostas?

 3. Discuta a a rmação do autor: “a espécie é potencialmente perpétua e os indivíduos são mortais”.

 4. O que torna os humanos diferentes das outras espécies? 

 5. Quais são, segundo o texto, os dois principais aspectos relacionados aos problemas enfrentados 
hoje pela espécie humana que, se não encarados de forma diferente, trarão graves consequên-
cias no futuro? 
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 6. Por que, segundo o autor, a situação da epidemia da Aids na África é um problema grave para 
toda a população da Terra? 

 7. Qual é a saída para a espécie humana? Você concorda com o autor do texto? Explique.

 APRENDENDO A APRENDER

Uma maneira de expandir seus conhecimentos sobre a interferência humana na evolução 
é pensar sobre a sua ocorrência contínua ao nosso redor: nas cidades, nos jardins, nas matas, 
nas lagoas, nos rios e nos córregos, nas fazendas e em hospitais. Para os organismos muito 
pequenos, como as bactérias e os insetos, a evolução pode acontecer em uma escala de tempo 
muito curta. Portanto, você pode pesquisar alguns exemplos, como a relação entre o gene 
da anemia falciforme e a resistência à malária na África, o melanismo industrial e a resistência 
das pragas aos inseticidas, entre outros.

A evolução é uma característica importante em nossa vida. Nós temos de compreender 
como ela trabalha se quisermos ajudar na tomada de decisões para proteger o ambiente e 
assegurar um futuro saudável e com alimentos em abundância. 
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VOCÊ APRENDEU?

 1. (Fuvest – 1996) Entre os cães domésticos encontramos uma grande diversidade morfológica 
(por exemplo: fox, são-bernardo, dobermann, poodle e muitos outros). Já entre os cães selvagens 
(cachorro-do-mato, lobo-guará), a diversidade é muito menor.

  a) Como se explica, em termos evolutivos, essa diferença?

  b)  Que nível taxonômico atribuímos à grande diversidade encontrada dentro de cada grupo 
de animais domésticos? Por quê? 

  c)  Por que os cães vira-latas são, em média, mais resistentes a doenças do que os cães com 
pedigree?

 2. (Fuvest – 1997) É comum ouvirmos a frase: “Já tomei este antibiótico tantas vezes que agora já 
não faz mais efeito”.

  a) Essa a rmação pode ser verdadeira? Por quê? 
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  b)  Costuma-se usar dois antibióticos diferentes no tratamento de certas doenças comuns, 
como a tuberculose, cujo agente causador já é bem conhecido. Qual seria a forma biologi-
camente mais e ciente de administrá-los: simultaneamente ou separadamente com um 
intervalo de um mês entre eles? Justi que sua resposta.

 3. (Enem – 2001) “Os progressos da medicina condicionaram a sobrevivência de número cada vez 
maior de indivíduos com constituições genéticas que só permitem o bem-estar quando seus 
efeitos são devidamente controlados através de drogas ou procedimentos terapêuticos. São 
exemplos os diabéticos e os hemofílicos, que só sobrevivem e levam vida relativamente normal 
ao receberem suplementação de insulina ou do fator VIII da coagulação sanguínea”. 

SALZANO, M. Francisco. Ciência Hoje. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 21 (125), 1996.

 Essas afirmações apontam para aspectos importantes que podem ser relacionados à evolução 
humana. Pode-se afirmar que, nos termos do texto,

  a) os avanços da medicina minimizam os efeitos da seleção natural sobre as populações.
  b)  os usos da insulina e do fator VIII da coagulação sanguínea funcionam como agentes modi-

cadores do genoma humano.
  c)  as drogas medicamentosas impedem a transferência do material genético defeituoso ao 

longo das gerações.
  d) os procedimentos terapêuticos normalizam o genótipo dos hemofílicos e diabéticos.
  e) as intervenções realizadas pela medicina interrompem a evolução biológica do ser humano.

 4. (Enem – 2004) O que têm em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de Azevedo, 
José de Alencar e Frédéric Chopin?
 Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez mais de 100 milhões 
de vítimas. Aparentemente controlada durante algumas décadas, a tuberculose voltou a matar. 
 O principal obstáculo para seu controle é o aumento do número de linhagens de bactérias resis-
tentes aos antibióticos usados para combatê-las. Esse aumento do número de linhagens resistentes 
se deve a:

  a)  modi cações no metabolismo das bactérias, para neutralizar o efeito dos antibióticos e 
incorporá-los à sua nutrição.

  b)  mutações selecionadas pelos antibióticos, que eliminam as bactérias sensíveis a eles, mas 
permitem que as resistentes se multipliquem.

  c)  mutações causadas pelos antibióticos, para que as bactérias se adaptem e transmitam essa 
adaptação a seus descendentes.
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  d)  modi cações siológicas nas bactérias, para torná-las cada vez mais fortes e mais agressivas 
no desenvolvimento da doença.

  e)  modi cações na sensibilidade das bactérias, ocorridas depois de passarem um longo tempo 
sem contato com antibióticos.

 5. (Fuvest – 2000) Decorridos mais de 50 anos do uso de antibióticos, a tuberculose gura, neste 
nal de século, como uma das doenças mais letais; isso se deve ao fato de os bacilos terem se 

tornado resistentes ao antibiótico usado para combatê-los. Considerando que a resistência de 
uma população de bactérias a um antibiótico é resultado de mutação ao acaso e que a taxa 
de mutação espontânea é muito baixa, foi proposto o uso simultâneo de diferentes antibióticos 
para o tratamento de doentes com tuberculose. Com relação a esse procedimento, foram levan-
tados os seguintes argumentos: 

  I.  O tratamento não será efetivo para o paciente, uma vez que a resistência ao antibiótico não 
é reversível.

  II.  O tratamento terá alta chance de ser efetivo para o paciente, pois a probabilidade de que 
uma bactéria seja resistente a dois ou mais antibióticos é extremamente baixa.

  III.  O tratamento poderá apresentar riscos para a população, pois poderá selecionar linhagens 
bacterianas altamente resistentes a antibióticos.

Analisando as informações contidas no texto, pode-se concluir que apenas:

  a) o argumento I é válido. d) os argumentos I e III são válidos.

  b) o argumento II é válido. e) os argumentos II e III são válidos.

  c) o argumento III é válido.

O registro fóssil

89

 Leitura e análise de texto

Evolução humana: fóssil fornece novas pistas sobre a origem da espécie

As ideias de Darwin já eram escandalosas o suficiente para os padrões vitorianos da 
época. Por isso, ele quis evitar um confronto ainda maior com os dogmas religiosos, o que 
aconteceria se aplicasse sua teoria à espécie humana. [...] Darwin publicou A descendência 
do homem (1871), em que afirmava que nossos parentes mais próximos eram os gorilas e os 
chimpanzés, e que as provas seriam descobertas na África, continente habitado por diferentes 
espécies de primatas.

Isso não significa que os macacos evoluem e se transformam em homens, mas que 
homens e macacos são descendentes de espécies em comum que deram origem a diferentes 
linhagens. [...] Foram encontrados fósseis de diferentes espécies primatas e, com base na 
análise de cadeias de DNA, foi possível traçar uma árvore genealógica da espécie humana.
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Agora, responda às seguintes questões: 

 1. De acordo com o texto, em livro publicado em 1871, a a rmação de Darwin de que os paren-
tes mais próximos dos humanos eram os gorilas e chimpanzés signi cava que os humanos 
eram resultantes da evolução dos macacos? 

Sabemos hoje que o ancestral mais antigo do homem vivia na África, há sete milhões 
de anos. Sabemos também que a evolução humana não foi linear, mas comportou vários 
chamados “galhos secos”, ou seja, espécies que foram extintas no caminho. E que, além 
disso, diferentes espécies de homem chegaram até a coexistir na mesma época. [...] 

A própria origem do gênero Homo é controversa. Especialistas acreditam que ele teria 
se desenvolvido de uma espécie do Australopithecus, como, por exemplo, a Australopithecus 
afarensis, à qual pertence o fóssil “Lucy”, descoberto em 1974, e a Australopithecus africanus. 
Mas qual seria o “elo” entre as espécies dos dois gêneros? [...]

Cientistas anunciaram a descoberta de dois fósseis de 2 milhões de anos, na África 
do Sul, que seriam de uma nova espécie de hominídeo, a Australopithecus sediba. [...] Os 
fósseis são de um jovem macho, de aproximadamente 13 anos de idade, e de uma fêmea 
adulta, com cerca de 30 anos. Eles foram encontrados em uma caverna localizada perto 
de Johanesburgo. [...]

A espécie tem braços longos e cérebro pequeno, como os de um macaco, e pernas 
compridas, pélvis robusta e dentes pequenos, como os de um humano.

A hipótese, porém, precisa ser comprovada. Para isso, os cientistas irão verificar se os fósseis 
apresentam traços de DNA, além de estudar o ambiente em que viviam. Outros especialistas 
discordam e acham que a descoberta pode ser de uma espécie de Homo extinta – e, deste modo, 
não seria ancestral do homem moderno, mas apenas uma prima distante.

Mesmo que os fósseis não resolvam o mistério da origem do Homo, sua correta classi-
ficação irá acrescentar um retrato a mais no álbum de família dos primatas, o que nos 
permitirá conhecer mais sobre nossas origens.

SALATIEL, José Renato. Evolução humana: fóssil fornece novas pistas sobre a origem da espécie.  
Disponível em: <http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ 

evolucao-humana-fossil-fornece-novas-pistas-sobre-a-origem-da-especie.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
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Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budiski de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bom m, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghel  Ru no, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

CTP, Impressão e acabamento
Log  Print Grá ca e Logística S.A.



A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo autoriza a reprodução do conteúdo do material de sua titularidade pelas demais secretarias de educação do país, desde que mantida a integri-
dade da obra e dos créditos, ressaltando que direitos autorais protegidos*deverão ser diretamente negociados com seus próprios titulares, sob pena de infração aos artigos da Lei no 9.610/98.

* Constituem “direitos autorais protegidos” todas e quaisquer obras de terceiros reproduzidas no material da SEE-SP que não estejam em domínio público nos termos do artigo 41 da Lei de 
Direitos Autorais.

* Nos Cadernos do Programa São Paulo faz escola  são indicados sites para o aprofundamento de conhecimentos, como fonte de consulta dos conteúdos apresentados e como referências bibliográficas. 
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(escala, legenda e rosa dos ventos).

Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Adesign, Jairo Souza 
Design Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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