
 

 

Tarefa 01 – Professora Suzana 
 

1. Assim como nos séculos passados, também hoje, o ser humano busca o autoconhecimento para 

compreender sua relação com a natureza e com a sociedade. Nesse sentido, surgem algumas perguntas 
como “Quem somos nós?”, “De onde viemos?”, “Para onde iremos?”. Na tentativa de responder a essas 
perguntas, e explicar como teria surgido a vida em nosso planeta, várias hipóteses foram formuladas 
por filósofos e cientistas, ao longo dos séculos.  

      Assinale a alternativa correta em relação às principais hipóteses sobre a origem da vida.   
  

      a) A hipótese do Fixismo não acompanha as narrações religiosas sobre a criação da vida na Terra e tem 

como princípio a geração espontânea.     
b) Em 1936, Alexander Oparin propõe uma explicação para a origem da vida sobre determinadas 
condições da atmosfera primitiva que propiciou o desenvolvimento de uma “sopa de proteínas” no 
ambiente aquático, dando origem aos coacervados, caracterizados como “células primitivas”.     
c) A hipótese da geração espontânea propôs que os seres vivos teriam surgido nas profundezas do mar, 
na ausência de luz e oxigênio.     

d) A Cosmogenia é a hipótese que admite que a vida foi “implantada” na terra por motivações de seres 
extraterrestres.     
e) Alexander Oparin comprovou sua hipótese da origem da vida simulando a formação de coacervados 
por meio de experimentos controlados em laboratório e, por isso, esta hipótese é amplamente aceita 
pela comunidade científica.     

   
2. Para explicar os fenômenos naturais, a ciência precisa de um bom observador e de experimentos que 

reproduzam, em parte, tais fenômenos. E foi o que Francesco Redi (1626-1698) fez para provar a Teoria 
da Biogênese. Nessa mesma época, havia outros cientistas que reforçavam a Hipótese da Geração 

Espontânea com diferentes experimentos.  
 

Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE o primeiro experimento de Redi, para provar a 
Biogênese, com o segundo experimento que sustentava a Abiogênese. 

 

 Biogênese Abiogênese 

a) 
Frascos contendo pedaços de carne, 
tampados com gaze e abertos. 

Caldo de carne fervido em frascos de 
vidro e depois tampados e repousados 
por alguns dias. 

b) 
Caldo nutritivo fervido num recipiente 
até ficar estéril e fechado por algumas 
semanas. Posteriormente aberto. 

Farrapos de tecidos guardados e 
monitorados, observando a presença de 
organismos. 

c) 

Substâncias nutritivas fervidas em 

balões de vidros hermeticamente 
fechados e posteriormente levadas ao 

microscópio. 

Observação de insetos em diferentes 
estágios de putrefação de animais 

mortos. 

d) 
Gases e vapor d’água injetados em 
balões de vidro para simular a 
atmosfera. 

Frutos deixados ao ar livre e abertos após 
alguns dias. 

e) 
Substâncias naturais orgânicas, 
injetadas em pedaços de carne. 

Pedaços de carne e frutas frescas levados 
in natura para o microscópio. 

  
  

3. O gráfico abaixo apresenta a variação do nível de oxigênio na atmosfera em função do tempo. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



 

 

Sobre o gráfico e os eventos nele assinalados, é correto afirmar que  
a) três bilhões de anos antes do presente não havia vida devido à escassez de oxigênio.    
b) o evento 1 corresponde aos primórdios do surgimento da fotossíntese.    

c) a respiração celular tornou-se possível quando os níveis de 2O  na atmosfera atingiram uma 

concentração próxima à atual.    
d) o evento 2 refere-se à formação da camada de ozônio.    
e) o evento 3 dá início à utilização da água como matéria-prima para a produção de oxigênio.    

   
4. Em 1668, foi feita uma investigação da suposta origem de vermes em corpos decompostos. O 

experimento feito, com pedaço de carne crua dentro de frascos abertos e fechados com gaze, confirmou 

e comprovou que não havia geração espontânea de vermes a partir de corpos em decomposição. Nessa 
época, quem foi o responsável por esse experimento?  
a) Louis Pasteur.    
b) Francesco Redi.    
c) John T. Needham.    
d) Lazzaro Spallanzani.    

   

 
5. Sobre a origem dos seres vivos, duas teorias sustentaram uma polêmica nos meios científicos, até fins 

do século XIX: a Teoria da Abiogênese e a Teoria da Biogênese. Sobre essa temática são enunciadas as 
proposições abaixo. Coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 
(  ) O filósofo grego Aristóteles acreditava que um “princípio ativo” ou “vital” teria a capacidade de 
transformar a matéria bruta em um ser vivo; essa forma de pensar foi a base filosófica para o 

surgimento da Teoria da Abiogênese ou Teoria da Geração Espontânea. 

(  ) Coube a Louis Pasteur, por volta de 1860, provar definitivamente que os seres vivos se originam de 
outros seres vivos; para isso ele realizou experimentos com balões do tipo pescoço de cisne. 
(  ) Jan Baptist van Helmont e Francesco Redi eram adeptos da Teoria da Abiogênese, chegando mesmo 
a formular “receitas” para produzir seres vivos. 
(  ) O fato de Louis Pasteur ter utilizado balões do tipo pescoço de cisne foi fundamental para o sucesso 

do experimento, pois as gotículas de água que se acumulam nesse pescoço durante o resfriamento 
funcionam como um filtro, retendo os micróbios contidos no ar que penetra no balão. 
( ) Lazzaro Spallanzani aqueceu por cerca de uma hora substâncias nutritivas em frascos 
hermeticamente fechados. Após alguns dias ele abriu o frasco e observou o líquido ao microscópio: a 
presença de organismos fortalecia a Teoria da Abiogênese. 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
a) F – V – F – V – V     
b) F – V – V – F – F     

c) F – F – V – F – V    
d) V – V – F – V – V    
e) V – V – F – V – F    

   

 


