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1. A cidade de Curitiba, no Paraná, é conhecida por ser uma das mais sustentáveis do Brasil. Apesar 
disso, ainda enfrenta problemas relacionados ao lixo, conforme descrito no trecho da reportagem 
a seguir: 

“[Em 2018], quase 1,1 mil de tonelada de lixo foi retirada [...] das bacias hidrográficas de Curitiba 
[...]  

[...] o que mais preocupa são os itens descartados de forma incorreta pela população [...]” 

Fonte: Portal da Prefeitura de Curitiba. Disponível em: 

 <www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-retira-120-toneladas-de-lixo-dos-rios-por-mes-de-galhos-a-moveis/47731>  

(acesso em: 2 out. 2018).  

a) Proponha uma iniciativa individual e uma política pública para diminuir o problema ambiental 

que a cidade de Curitiba enfrenta. 

b) Apesar desse problema, Curitiba ainda é considerada uma das cidades mais sustentáveis do 

Brasil. Que ação citada no texto contribui para que essa situação se mantenha? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 1/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) Ação individual: descartar de forma correta todos os tipos de material (orgânicos e 
não orgânicos); política pública: instalação ou ampliação da coleta seletiva.  
b) A ação que contribuiu para que a cidade de Curitiba se mantenha como uma das 
mais sustentáveis do Brasil é a da retirada do lixo das bacias hidrográficas. 

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado.  
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2. Observe as imagens. 

I. 
Wikipedia/Wikimedia Commons 

II. 
Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Estação Ecológica de Juréia-Itatins (EEJI), em 

 São Paulo 

Reserva Extrativista Marinha do  

Corumbau, na Bahia. 

As imagens mostram um exemplo de Unidade de Conservação de Proteção Integral (I) e um 
exemplo de Unidade de Conservação de Uso Sustentável (II). Considerando as atividades que 
podem ser realizadas dentro dos seus limites, justifique a importância de cada uma delas para a 
preservação da biodiversidade.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 2/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante justificou corretamente a importância das duas categorias de unidades 
de conservação para preservação da biodiversidade. 
As Unidades de Conservação de Proteção Integral são áreas destinadas à preservação 
dos ecossistemas, à realização de pesquisas científicas e visitação para fins 
educacionais e, portanto, ajudam na manutenção da biodiversidade e a melhorar o 
conhecimento e a conscientização sobre sua importância.  
As Unidades de Conservação de Uso Sustentável são áreas utilizadas por populações 
cuja subsistência se baseia no extrativismo, na agricultura ou na pecuária e, além de 
proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, objetiva assegurar o uso 
sustentável dos recursos da unidade ajudando na preservação da biodiversidade. 

50% 
O estudante justificou corretamente a importância de apenas uma das unidades de 
conservação para preservação da biodiversidade. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado.  
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3. Observe as imagens a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons Bernard Dupont/flickr/Creative Commons CC BY-SA 2.0 

  

Xanthopan morgani praedicta, popularmente 

conhecida como mariposa de Darwin. 

Anagraecum sesquipedale, chamada  

de orquídea de Darwin.  

(Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si.)  

Observando o tubo floral de uma espécie de orquídea de Madagascar (Anagraecum sesquipedale), 
Darwin inferiu que poderia existir uma mariposa com uma probóscide* suficientemente longa para 
conseguir alcançar o néctar da flor dessa planta. Anos mais tarde, descobriu-se, em 1903, uma espécie 
de mariposa com probóscide longa (Xanthopan morgani praedicta) e, em 1992, indivíduos dessa 
espécie foram observados alimentando-se do néctar da flor, comprovando as previsões do cientista.  

*Probóscide: aparelho bucal longo dos insetos.  

Fonte dos dados: Faculdade de Agricultura e Ciências da Vida da Universidade Cornell. Darwin’s orchid (Angraecum sesquipedale) 

flowering now. Disponível em: <https://conservatory.cals.cornell.edu/2018/01/03/darwins-orchid-angraecum-sesquipedale-

flowering-now/> (acesso em: 13 nov. 2018). 

a) De acordo com a teoria da seleção natural de Darwin, como a presença de probóscide longa 

nesta mariposa pode ser explicada? 

b) Como Lamarck explicaria o surgimento da mariposa? 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas 

Habilidade 
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos 
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua 
importância para explicar a diversidade biológica. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 3/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) De acordo com a teoria de Darwin, a presença de probóscide longa é resultante da 
ação da seleção natural sobre a diversidade natural presente na população de uma 
espécie. A presença dessa característica proporcionou aos indivíduos uma vantagem 
em relação aos demais membros de uma população (maior disponibilidade de 
alimento), aumentando suas chances de sobreviver e gerar descendentes. Com o 
passar do tempo, depois de muitas gerações, uma nova espécie surgiu tendo como 
característica a probóscide longa em seus indivíduos.  
b) Lamarck relataria o surgimento da probóscide longa em mariposas por meio da lei 
do uso e desuso, em que o esforço contínuo em esticar a probóscide para alcançar o 
néctar da orquídea teria desenvolvido o comprimento da probóscide. Essa 
característica seria então transmitida aos descendentes das mariposas (lei da herança 
dos caracteres adquiridos). 

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado 
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4. Considerando as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin, explique qual é a principal diferença 
entre as duas, considerando como as espécies se transformariam ao longo do tempo até formarem 
espécies diferentes.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas 

Habilidade 
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos 
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua 
importância para explicar a diversidade biológica. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 3/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante explicou que a principal diferença entre as teorias de Darwin e Lamarck 
consiste na forma como as transformações das espécies surgiam. Enquanto Lamarck 
acreditava que as transformações eram direcionadas para atender a determinada 
finalidade em função de uma necessidade imposta pelo ambiente (lei do uso e 
desuso), Darwin acreditava que o ambiente é que selecionava as características mais 
vantajosas dos seres vivos a partir de variações individuais pré-existentes na 
população (teoria da seleção natural). 

50% 
O estudante explicou de forma incompleta a principal diferença entre as teorias de 
Darwin e Lamarck. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado 
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5. O uso indiscriminado de antibióticos é frequentemente relacionado ao desenvolvimento de 
populações de bactérias resistentes a eles. Essa questão é relevante porque a resistência aos 
antibióticos interfere no tratamento de doenças, elevando custos e podendo, inclusive, levar à 
morte do paciente.  

a) Considerando que as populações de bactérias apresentam, naturalmente, indivíduos com 

resistência à antibióticos, qual o nome da teoria evolucionista estudada que melhor explica o 

desenvolvimento de populações de bactérias resistentes aos antibióticos? 

b) Explique como a adaptação está relacionada à sobrevivência de bactérias resistentes e com a 

menor eficiência dos antibióticos no tratamento de doenças.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas 

Habilidade 
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção 
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 3/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) A seleção natural é o mecanismo responsável pelo desenvolvimento de populações 
de bactérias resistentes aos antibióticos.  
b) Algumas bactérias adaptadas e, portanto, resistentes a um determinado 
antibiótico, estão presentes em uma população. Com a utilização do medicamento, 
as bactérias sensíveis a ele morrem e as adaptadas sobrevivem e se reproduzem, 
aumentando assim o número de indivíduos resistentes ao antibiótico em uma 
população. Com o uso indiscriminado de antibióticos, bactérias cada vez mais 
resistentes são selecionadas e esses medicamentos vão perdendo sua eficiência no 
tratamento de doenças.  

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado 
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6. Observe a imagem. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Inseto popularmente conhecido  

como bicho-pau.  

a) Qual o tipo de adaptação ao meio ambiente o inseto da imagem apresenta? 

b) Como essa adaptação contribui para o sucesso evolutivo desse inseto? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas 

Habilidade Compreender a relação entre a adaptação dos seres vivos ao ambiente com sua evolução. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 3/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) Camuflagem. 
b) A camuflagem contribui para o sucesso evolutivo do bicho-pau porque ele se torna 
semelhante ao meio em que vive e, assim, torna-se menos visível aos seus 
predadores, aumentando sua expectativa de vida e a capacidade de gerar 
descendentes.  

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado 
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7. Determinada espécie de inseto vive nas margens lamacentas e cheias de pedregulhos de um rio. 
Seus indivíduos podem apresentar padrões de coloração diferentes entre si: alguns são marrons 
em toda a extensão de seu corpo e se camuflam no ambiente, e outros são marrons, mas 
apresentam listras amarelas difusas e, portanto, são reconhecidos com mais facilidade, pois essa 
espécie é predada por animais com visão apurada. 

a) Considerando as ideias evolucionistas de Darwin, os indivíduos com quais características 

devem ocorrer em maior número nessa população? Justifique sua resposta. 

b) Supondo que essa população fosse separada por uma barreira geográfica em dois grupos 

isolados e sujeitos a condições ambientais diferentes entre si, é possível que, com o passar do 

tempo, ocorra a formação de duas novas espécies? Justifique sua resposta.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas 

Habilidade 
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção 
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 3 e 4/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) Os indivíduos com padrão de coloração marrom em toda a extensão de seu corpo 
se camuflam melhor no ambiente e possuem maiores chances de sobreviver e se 
reproduzir, portanto são favorecidos pela seleção natural e devem ocorrer em maior 
número nessa população.  
b) Sim. Em condições ambientais diferentes, a seleção natural atua de forma distinta 
sobre as duas populações que estão isoladas. Com o passar do tempo, após muitas 
gerações, essas populações acumulam modificações e tornam-se diferentes entre si 
e, se forem incapazes de gerar descendentes férteis por meio do cruzamento entre 
indivíduos das duas populações, terão se tornado duas espécies distintas.  

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado 
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8. Observe a árvore filogenética a seguir. 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 

Nessa árvore, a letra [A] representa uma espécie extinta e as letras [X] e [Y] representam eventos 
de especiação. 

Considerando as relações de parentesco existentes entre as espécies atuais representadas pelos 
números [1], [2], [3] e [4], assinale a alternativa incorreta. 

a) [A] representa o ancestral comum de todas as espécies.  

b) [X] representa o evento de especiação que originou a espécie atual [2] e uma espécie ancestral 

das espécies [3] e [4]. 

c) [A] é ancestral apenas da espécie [1].  

d) As espécies [3] e [4] são mais próximas evolutivamente porque compartilham um ancestral 

comum mais recente.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Ideias evolucionistas  

Habilidade Identificar graus de parentesco entre grupos que compõem uma árvore filogenética. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 4/1 

Justificativas 

a 
O estudante não compreendeu que todas as espécies representadas possuem um 
ancestral comum representado por [A] 

b 
O estudante não compreendeu que o evento de especiação [X] originou a espécie atual 
[2] e uma espécie ancestral das espécies [3] e [4].  

c 
O estudante foi capaz de identificar que a alternativa está incorreta porque 
compreendeu que [A] também é ancestral das demais espécies.  

d 
O estudante não compreendeu que as espécies [3] e [4] são mais próximas 
evolutivamente, pois surgiram a partir de um mesmo evento de especiação.  
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9. Em um debate sobre desenvolvimento sustentável, alguns estudantes relataram as ações que 
determinadas cidades tomaram para reduzir a poluição do ar. 

Estudante 1: criação de ciclovias em São Paulo (SP). 

Estudante 2: manutenção e ampliação das áreas verdes de Goiânia (GO). 

Estudante 3: ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto para recuperação das bacias 
hidrográficas em Extrema (MG). 

Estudante 4: campanhas de conscientização e aumento da fiscalização para reduzir as queimadas 
em Porto Velho (RO). 

Qual dos estudantes apresentou um exemplo de medida que não impacta diretamente a qualidade 
do ar? 

a) Estudante 1. 

b) Estudante 2. 

c) Estudante 3. 

d) Estudante 4. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 1/1 

Justificativas 

a 
O estudante não compreende que a criação de ciclovias estimula o uso de bicicletas, meio 
de transporte que não gera poluição do ar. 

b O estudante não compreende que as áreas verdes contribuem para a qualidade do ar. 

c 
O estudante compreende que a coleta e o tratamento de esgoto para recuperar as bacias 
hidrográficas é uma medida que impacta diretamente a qualidade da água, e não a do 
ar. 

d O estudante não compreende que as queimadas poluem o ar. 
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10. As Reservas Biológicas são exemplos de Unidades de Conservação. Sobre elas, são feitas as 
seguintes afirmações: 

I. São exemplos de Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 

II. Seus objetivos são a preservação integral de todos os seres vivos e dos demais atributos 
naturais existentes em seus limites. 

III. Não permitem a interferência humana direta. 

IV. Permitem modificações ambientais desde que para recuperação e restauração do equilíbrio 
natural. 

V. Não permitem nenhum tipo de visitação. 

Quais afirmações são verdadeiras? 

a) II, III, IV. 

b) II, III, IV e V. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, II, III, IV e V. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 2/1 

Justificativas 

a O estudante compreende o funcionamento das Reservas Biológicas. 

b 
O estudante não compreende que as Reservas Biológicas permitem visitações com 
propósitos educativos. 

c 
O estudante não compreende que as Reservas Biológicas são exemplos de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral. 

d 
O estudante não compreende que as Reservas Biológicas são exemplos de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral e que elas permitem visitações com propósitos 
educativos. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

Habilidade 
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos 
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua 
importância para explicar a diversidade biológica. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante seja capaz de identificar, com o auxílio de textos históricos e 

científicos, semelhanças e diferenças entre as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin para explicar 

a diversidade biológica. 

 

Atividades 

Divida a sala em dois grupos. Um grupo deve defender as ideias propostas por Lamarck e o 

outro, as ideias propostas por Darwin. Ao final, os estudantes devem concluir quais partes das teorias 

são aceitas até os dias de hoje e quais foram refutadas. Em seguida, para aferir o aprendizado, indique 

textos históricos e científicos que apresentem contextos relacionados às duas teorias a fim de avaliar 

a compreensão dos estudantes. 
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Habilidade 
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção 
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. 

 

Introdução 

Espera-se que os estudantes sejam capazes de discutir como a seleção natural atua na 

evolução e na diversidade das espécies. 

 

Atividades 

Leve para a sala de aula outros exemplos de atuação da seleção natural como o da variedade, 

em termos de número populacional e cor, das mariposas Biston betularia, ocorrido em Manchester, 

na Inglaterra, após a Revolução Industrial (antes da revolução, maior o número de mariposas claras; 

após a revolução, maior o número de mariposas escuras). Retome também o processo de especiação 

utilizando como exemplo os tentilhões que Darwin observou nas Ilhas Galápagos.  
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Habilidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionados. 

 

Introdução 

Espera-se que os estudantes sejam capazes de justificar a importância das Unidades de 

Conservação para preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e diferenciar as atividades 

e as funções desempenhadas pelos diferentes tipos de unidades.  

 

Atividades 

Peça aos estudantes que se dividam em grupos para pesquisar a existência de Unidades de 

Conservação em seu município, em municípios próximos ou em seu estado e suas características. A seguir, 

indicamos dois links com mapas que indicam a localização de unidades de conservação no Brasil. 

• <https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/unidades-de-conservacao.html>; 

• <www.icmbio.gov.br/portal/geoprocessamentos/51-menu-servicos/4004-downloads-
mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-uc-s>. 

Acesso em: 19 nov. 2018. 
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Habilidade 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante seja capaz de propor iniciativas individuais e coletivas que visem à 

solução de problemas ambientais encontrados na cidade ou comunidade, com base em ações de 

consumo consciente e sustentabilidade bem-sucedidas. 

 

Atividades 

Peça aos estudantes que identifiquem os principais problemas ambientais da região onde 

moram. Em seguida, proponha um debate sobre possíveis soluções para esses problemas, 

considerando tanto propostas individuais, que os estudantes podem aplicar em seu cotidiano, quanto 

propostas que poderiam ser encaminhadas para a prefeitura ou para a Secretária do Meio Ambiente 

do município, visando ações coletivas ou governamentais. 
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Habilidade Compreender a relação entre a adaptação dos seres vivos ao ambiente com sua evolução. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante seja capaz de compreender a relação entre a adaptação dos seres 

vivos ao meio ambiente em que vivem (camuflagem e mimetismo) e o seu sucesso evolutivo.  

 

Atividades 

Divida a turma em grupos. Os grupos devem pesquisar exemplos de adaptações dos seres vivos 

ao ambiente em que vivem e explicar como elas podem favorecer os indivíduos que as apresentam, 

considerando a atuação da seleção natural. 
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Habilidade Identificar graus de parentesco entre grupos que compõem uma árvore filogenética. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante seja capaz de identificar as relações de parentesco em uma árvore 

filogenética. 

 

Atividades 

Apresente aos estudantes outros exemplos de árvores filogenéticas e solicite que identifiquem 

as relações de parentesco evolutivo entre as espécies representadas, destacando os ancestrais mais 

recentes de cada uma delas.  


