
Questões sobre evolução humana 8o an

 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=quest%C3%B5es%20sobre%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20humana%208o%20an


Agora você pode fazer as provas completas dos vestibulares anteriores. Você quer se conhecer? Agora você pode criar listas para impressão com o resultado de exercícios! Apenas © financeiras 2014-2020 01. Evolução Humana: (UFG) Julgue os seguintes elementos como TRUE (V) ou FALSE (F). O processo
evolutivo da raça humana não é totalmente conhecido pela ciência, mas sabe-se que o Homo sapiens: ( ) viveu em uma atmosfera primitiva rica em metano, propensa a altas temperaturas e com muitas descargas elétricas. () tem sua origem devido à teoria da geração espontânea ou da abiogênese. ( ) é eucariote,
hertrof, com digestão extracelular e dupla circulação, cheia e fechada. () tem uma capacidade diferente de se adaptar às condições impostas pelo meio ambiente. 02. (UFPE) Quanto à evolução humana, apontam para a proposta correta. A) O gênero Homo tem australopithetes como seus ancestrais. B) Os primeiros
humanos são anatomicamente idênticos ao homem atual, provavelmente apareceram há mais de 500.000 anos. C) Todos os fósseis atribuídos aos ancestrais humanos têm gêneros diferentes. D) O desenvolvimento do potencial de comunicação levou à evolução cultural. E) Homo sapiens está intimamente associado
com chimpanzés e gorilas. 03. Evolução Humana: (FESPSP-SP) Sequência hierárquica das categorias taxonômicas humanas: A) Primata, Mamíferos, Hominidae, Chordata, Homo sapiens, Homo. B) Homo sapiens, Homo, Hominidae, Chordata, Mammalia, Primata. C) Chordata, Mamíferos, Primatas, Hominidae,
Homo, Homo sapiens. D) Homo sapiens, Hominidae, Homo, Mammalia, Chordata, Primata. E) Chordata, Primata, Mamíferos, Hominidae, Homo, Homo sapiens.04. (UFES) Não, não, não. Houve várias mudanças adaptativas ao longo do processo evolutivo humano. As seguintes declarações referem-se a algumas
delas. Para não comentar sobre o INCORRETO. A) Tomar a postura vertical e melhorar as mãos permitiu o uso regular de ferramentas para produzir alimentos. B) Mudanças nos dentes, dentes e hábitos alimentares contribuíram para o aumento da adaptabilidade. C) A dupla postura foi causada pelo aumento do
cérebro e da inteligência, acompanhado de alterações no esqueleto. Mudanças no ritmo do desenvolvimento humano levaram à necessidade de um período mais longo de cuidados maternos. (E) O aumento da capacidade craniana e o desenvolvimento de centros de inteligência levaram ao aumento da capacidade de
comunicação e ao comportamento organizado da comunidade. 05. Evolução Humana: (UEPG-PR-2010) Existe atualmente um conjunto de hipóteses no estudo da evolução humana. O enredo da história da raça humana é constantemente reformulado, de acordo com novas descobertas. As hipóteses foram reavaliadas
e reconstruídas, por isso são cada vez mais consistentes com as informações existentes. Sobre um assunto controverso, sem mencionar os afrmatives, que foram considerados verdadeiros. 01. Acredita-se que mamíferos apareceram há mais de 200 milhões de anos. Cerca de 60 milhões de anos atrás havia
ancestrais de primatas, ancestrais, provavelmente bem adaptados à vida das árvores. O proxy de hoje, também chamado de lêmures, é abundante na ilha de Madagascar e pode nos dar uma ideia de como seriam os primeiros primatas. 02. A alegação popular de que um humano vem de um macaco é agora
considerada falsa. Podemos dizer que humanos e macacos hoje tinham, uma vez, ancestrais comuns. 04. Os pongídeos são os macacos mais humanos. Eles incluem gibões de florestas asiáticas, orangotangos habitados na Indonésia, gorilas e chimpanzés, que são cobrados em florestas africanas. Todos os
pongídeos são maiores que outros macacos, e também têm um cérebro maior do que outros macacos, proporcional ao tamanho do corpo. 08. Com exceção da proximia, todos os outros primatas são coletados sob o nome de antropoides, que por sua vez são divididos em dois grupos: pongídeos (que englobam
macacos do Novo Mundo e macacos do Velho Mundo) e hominídeos (dos quais só existe homem moderno, homo sapiens). A quantidade ()Evolução dos exercícios vertebrados é resolvida.06. Evolução Humana: (PUC RS) Registros encontrados na África por ossos fósseis de Australopithecus (do latim: Australis e
macaco do sul) são a prova de que o homem teve sua origem evolutiva neste continente. A teoria da origem africana sugere que o homem moderno (Homo sapiens) apareceu há cerca de 130.000 anos na África e se espalhou em outros continentes cerca de 100-60 mil anos atrás. (1) Australopithecus anamensis (2)
Australopithecus afarensis (3) Australopithecus boisei (4) Australopithecus robustus (5) Australopithecus garhi (6) Homo habili (7) - (8) Homo sapiens Dados científicos atualmente apontam para a linha flogenetree do homem moderno de acordo com a apresentação anterior, em que o número 7 corresponde às
espécies: A) Homo neanderthalensis. B) Australopithecus habilis. C) Australopithecus. D) Australopithecus sapiens. E) Homo erectus. 07. (PUC RS)Em 1861, a sociedade não aceitou a proposta de Darwin, que pressupõe que: A) os homens seriam mais desenvolvidos do que macacos. B) homens e macacos terão um
ancestral comum. C) Macacos podem se tornar machos durante toda a evolução. D) Os macacos virão de hominídeos. E) Os macacos atuais serão descendentes de humanos. 08. Evolução Humana: (PUC Minas) A análise recente do DNA dos chimpanzés nos levou a concluir que os seres humanos estão mais
associados a eles do que com qualquer outro primata. Isso leva à conclusão de que: A) chimpanzé é um ancestral humano. B) Chimpanzés e humanos têm um ancestral comum. C) Humanos e chimpanzés são os ancestrais dos gorilas. D) A evolução humana não tem sido gradual. E) Os chimpanzés são tão espertos
quanto os humanos. (Fafod-MG) Analisar o design squemático e marcar a declaração Uma das causas prováveis de extinção 2 foi o preacismo, realizado 1. B) 1 e 2 viveram juntos por muito tempo, mas em uma relação harmoniosa. C) 1 conseguiu domar 2 porque era herbívoro e inofensivo. D) 1 e 2 nunca se
encontraram porque quando 1 apareceu, 2 já estavam extintos. E) Esta cena só é vista em desenhos animados porque quando 2 foi extinta, não havia mamíferos na Terra. 10. Evolução Humana: (VUNESP) O Homo sapiens tem poucas chances de aparência, dado o estado atual da espécie humana. Aponte para a
alegação de que MELHOR apoia essa hipótese. A) A ciência moderna eliminou mutações humanas. (B) Os medicamentos atuais reduzem a incidência da doença. C) Os postulados de Darwin não se aplicam à espécie humana. (D) As mudanças ambientais que favorecem a visão estão se tornando mais
insignificantes. E) A mobilidade e as comunicações diminuíram ou eliminaram o isolamento geográfico . Feedback às respostas às perguntas sobre evolução humana: 01. F, F, V, V; 02. Correto: A, D e E; 03. C; 04. C; 05. Valor 03;06. E; 07. B; 08. B; 09. D; 10. E 1- Kew gerou hominídeos que passaram por uma
lenta evolução: Kew tornou-se habilidades maiores e manuais desenvolvidas. Os mais antigos dos hominídeos foram os z. Palavras que completam a frase, respectivamente, são: a.) Australopithecus e sedentários. b.) Homo sapiens, Homo neanderthalensis e nômades. c.) Primatas, cérebros e Australopithecus. d.)
Primatas, Homo sapiens e nômades 2- Nossa espécie, chamada Kew, existe há cerca de 100.000 anos. Diferentes grupos humanos formados são adaptados de diferentes maneiras para sobreviver. Alguns deles se tornaram com o desenvolvimento de (I) Palavras que completam a frase, respectivamente, são: a.)
Australopithecus, sedentário, caça, nômades, agricultura. b.) Homo sapiens, sedentarismo, agricultura, nômades, caça. c.) Primatas, nômades, cerâmicas, primatas, agricultura d.) Homo neanderthalensis, sedentarismo, agricultura, nômades, cerâmica 3- ideia criacionista associada à origem do homem, prevaleceu nas
sociedades cristãs ocidentais até o século XIX. Por muito tempo de pesquisa, o cientista Charles Darwin lançou um livro A Origem das Espécies, no qual propôs: a) Aumento do criacionismo b) Evolucionismo b) Cristianismo d) Seleção natural e) Patologia Humana 4- Para Charles Darwin mecanismo biológico que faz a
aparência da mudança, evoluir e diferenciar: a) Seleção natural b) Criacionismo b) Natureza d) Meio Ambiente e) : a) Criacionismo b) Evolucionismo c) Astrologia d) Arqueologia e) Fosseologia 6- Família biológica da qual as criaturas fazem parte atual e seus parentes ancestrais de acordo com os cientistas: a) Árvore
biológica b) Fósseis biológicos em) MAPEAMENTO DE DNA d) Hominídeos e) Seleção natural 7- Viveu há 2 milhões de anos, na África e, segundo os pesquisadores, foram construídas as primeiras ferramentas de pedra e madeira: a) Homo habilis b) Homo erectus c) Homo neanderthalensis d) Homo sapiens e)
Nenhuma das alternativas acima ao JIG1-c 2-b 3-b 4-a 5-d 6-d 7-a Seja Honesto!!!!!!!!!!!!!! Honesto!!!!!!!!!!!!!! questões sobre evolução humana 8o ano. questões sobre evolução humana 8o ano com gabarito
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