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Durante muito tempo nossa espécie tenta explicar a origem da vida na Terra, tendo elaborado várias 

explicações, das quais muitas foram refutadas pela Ciência a partir do avanço das pesquisas e da tecnologia. 
 

TEORIAS OPOSTAS: 

 Abiogênese (Geração Espontânea): teoria predominante até meados do Séc. XVII, que defendia a ideia de que 
a vida surgia a partir de matéria não viva ou em decomposição. 

 Biogênese: teoria defendida por Francesco Redi (1626-1697), que observou o surgimento de larvas de mosca 
na carne em decomposição. Ele demonstrou, por seu experimento, que a vida só poderia surgir de outro ser 
vivo preexistente, por meio da reprodução. 
Louis Pasteur (1822-1895) também acreditava nessa teoria e conseguiu comprovar a existência de 
microrganismos no ar, por meio de frascos de vidro de bico curvo (pescoço de cisne) contendo caldo nutritivo. 

  
 
TEORIAS PASSÍVEIS DE SEREM COMPLEMENTARES: 
 Panspermia Cósmica: teoria que defende a ideia de que a vida começou na Terra a partir 

de compostos e/ou microrganismos vindos do espaço. 

 Evolução Molecular: teoria, criada por Oparin-Haldane, que defende a ideia de que a vida 
surgiu após um longo processo de transformações químicas proporcionadas pelas 
condições da Terra primitiva, passando de átomos à substâncias inorgânicas, orgânicas 
(aminoácidos), coacervados, células procariontes, células eucariontes e seres 
pluricelulares. 
Miller-Urey testaram essa teoria em laboratório por meio de um simulador que reproduziu 
as condições terráqueas iniciais. Após algum tempo de funcionamento, seu experimento 
corroborou com a teoria inicial, produzindo compostos orgânicos a partir de inorgânicos. 

 
OUTRAS TEORIAS: 
 Criacionismo: teoria defendida pela igreja, que afirma que a vida surgiu a partir e um ato 

divino. 

 Fixismo: teoria que defende a ideia de que as espécies são imutáveis, permanecendo inalteradas ao longo de 
gerações. 

 Evolucionismo: teoria que defende a ideia de que as espécies sofrem sucessivas transformações ao longo de 
gerações, adaptando-se ao meio e obtendo melhores condições de sobrevivência. 

           
 

o Lamarckismo: criada por Jean-Baptist Antonie de Monet (1744-1829), defendia a ideia de que o meio é o 
causador. 

 - Lei do uso e desuso: diz que uso de uma estrutura faz com que ela se desenvolvesse (hipertrofia), 
enquanto a falta de uso levaria à sua regressão (atrofia). 
- Lei de transmissão dos caracteres adquiridos: diz que as características adquiridas por um 
indivíduo ao longo da vida, por meio do uso e desuso, são transmitidas aos descendentes, ou seja, 
modificações adquiridas por um organismo em razão de mudanças do ambiente seriam herdadas 
por seus filhos (transmissão hereditária). 

         
 

TEORIAS SOBRE O SURGIMENTO DOS SERES VIVOS 

E SUA EVOLUÇÃO 



o Darwinismo: criada por Charles Robert Darwin (1809-1882) e Alfred Russel Wallace (1823-1913), 
defendiam a ideia de que o meio é o selecionador.  

- Seleção Natural: diz que o ambiente seleciona as características mais favoráveis às condições 
locais. Existem variações nas características individuais de cada população (variabilidade) que 
podem, que podem ser transmitidas hereditariamente, de geração para geração. 
- Seleção Artificial: é quando a seleção das características hereditárias acontece por intervenções 
humanas, geralmente para a domesticação de animais e plantas e para o aumento da 
produtividade. 
- Adaptações: correspondem aquelas características que foram selecionadas ao longo de gerações 
por seleção natural, e que confere à população um melhor desempenho onde habitam. 

TEMPERATURA FRIO CALOR 

Animais 

Termorregulação, grossa camada 
de gordura sob a pele (que funciona 
como reserva energética e isolante 
térmico), hibernação, migração, 
presença de pelagem espessa e 
grossa e curtas extremidades 
corpóreas. 

Vida noturna, uso de tocas, 
transpiração, ofegação, presença de 
pelagem curta e amplas extremidades 
corpóreas com grande vascularização, 
características que permitem a perda 
do excesso de calor do sangue para o 
ambiente. 

Vegetais 
Casca espessa e folhas caducifólias 
(que caem no outono), dormência 
de sementes. 

Tecido vegetal que acumula água, 
folhas no formato de agulha, para 
evitar a transpiração. 

DISPONIBILIDADE 
HÍDRICA 

MUITA ÁGUA  POUCA ÁGUA 

Animais 
Patas com membranas interdigitais 
ou transformadas em aletas, 
aumento da micção. 

Urina muito concentrada, elevada 
absorção de água no intestino, 
revestimento do corpo impermeável. 

Vegetais 

Folhas grandes, raiz respiratória, 
tecidos armazenadores de ar para 
flutuação. 

Cera nas folhas, folhas pequenas, ou 
transformadas em espinhos, raízes 
profundas, tecidos armazenadores de 
água. 

PREDAÇÃO CAMUFLAGEM APOSEMATISMO MIMETISMO 

Animais 

É a capacidade que alguns animais 
possuem de se parecer com o meio 
em que vivem para tirar alguma 
vantagem, podendo se esconder de 
um predador ou para surpreender 
uma presa. 
 HOMOCRÔMICA: o animal tem a 

mesma cor do meio onde vive. 

 HOMOTÍPICA: o animal tem a 
forma de objetos que compõe o 
meio onde vive. 

É a expressão de 
cores vivas e 
uniformes que 
algumas espécies 
possuem para 
alertar possíveis 
inimigos quanto à 
sua toxicidade. 

É a tática usada 
por alguns 
animais não 
perigosos para se 
parecer com 
outros animais 
tóxicos ou 
perigosos. 

- Especiação: é o processo de formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral, ao 
longo de gerações. Pode ocorrer por duas maneiras principais: 

ISOLAMENTO GEOGRÁFICO ISOLAMENTO REPRODUTIVO 
Quando há o estabelecimento de uma barreira 
geográfica que separa a população em dois 
grupos, isolando-os por várias gerações. Pode 
ocorrer pela formação de uma cadeia de 
montanhas, redução de um lago à pequenas 
poças, etc. 

Quando há um impeditivo à reprodução da 
espécie seja por diferenças de hábitat, épocas 
de acasalamento, comportamento de corte ou 
morfologia anatômica dos genitais, seja por 
aborto espontâneo ou esterilidade dos filhotes 
nascidos. 

 
 

Observe as figuras abaixo e indique “CC” para Camuflagem Homocrômica, “CT” para Camuflagem Homotípica, 
“MI” para mimetismo e “AP” para aposematismo: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 
 

 Registro fóssil: São restos ou vestígios de seres vivos 
que viveram no passado da Terra e ficaram 
preservados em rochas sedimentares orgânicas, por 
processos de acúmulo, compactação e cimentação dos 
sedimentos. Esses processos podem ocorrer por 
_________________________ das partes duras de um 
animal pré-histórico (ossos, dentes, chifres, conchas), 
por ____________________________ da parte orgânica 
vegetal por minerais (troncos), sua conservação total 
em ______________________ (insetos), de seus 
_________________________ (pegadas), ou por 
congelamento (mamute), São importantes para a busca 
de informações sobre a geografia dos continentes no 
passado, a idade das rochas, a formação do relevo, as 
variações do nível do mar, as condições climáticas do 
passado, além de fornecer informações sobre os seres 
vivos que habitavam o planeta em determinada época, 
seu comportamento, reprodução, alimentação, 
interação com outros organismos e a própria evolução. 
  

 Anatomia comparada: São as semelhanças anatômicas 
entre espécies diferentes que podem servir como 
evidência de um passado comum. 

o Órgãos Homólogos: as diferentes espécies 
comparadas têm a mesma origem 
embrionária, ou seja, têm um ancestral 
comum, mas funções diferentes. 

o Órgãos Análogos: as diferentes espécies 
comparadas têm a mesma função, mas possui 
uma origem embrionária diferente. 
 

 Órgãos vestigiais: São as semelhanças de órgãos que 
uma espécie possui atualmente em comparação à 
outra espécie do passado, como o cóccix e o apêndice 
humano.  
 

 Embriologia comparada: São as semelhanças 
atribuídas à diferentes espécies no início do 
período embrionário. 

 
 Variação geográfica: São as semelhanças 

observáveis a partir do padrão de distribuição 
geográfica das espécies, desde sua origem, sua 
dispersão e posterior modificação, conforme a 
deriva continental. 

 
 
 
 
 
 


