
 

 

01. Relacione, corretamente, as teorias sobre a origem da vida com suas respectivas características, 

numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 
 

1. Abiogênese 
2. Biogênese 
3. Panspermia 
4. Evolução molecular 
 

(   ) Afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida 
proveniente de outros locais do cosmo. 

(   ) Surgiu a partir de evidências irrefutáveis de testes rigorosos realizados por Redi, Spallanzani, Pasteur e 
outros que chegaram à conclusão de que seres vivos surgem somente pela reprodução de seres da sua 
própria espécie. 

(   ) Considera que a vida surgiu por mecanismos diversos como, por exemplo, a partir da lama de lagos e 

rios, além da reprodução. 
(   ) A vida é resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinam, 

originando moléculas orgânicas simples que se combinam produzindo moléculas mais complexas, até o 
surgimento dos primeiros seres vivos. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 4, 1, 3, 2.     

b) 3, 2, 1, 4.     
c) 1, 4, 2, 3.    
d) 2, 3, 4, 1.     

 

02. Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a dúvida 
se ela teria surgido pela abiogênese (geração espontânea) ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros 
pesquisadores propuseram e desenvolveram explicações, por meio de experimentos, como consequência 

de diferentes olhares. Com base nos conhecimentos sobre abiogênese e biogênese, assinale a alternativa 
que relaciona, corretamente, o pesquisador, a hipótese por ele defendida e o experimento que deu 
sustentação para sua defesa.  
a) John Tuberville Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstraram o 

surgimento de microrganismos em um caldo de carne aquecido e mantido em recipientes fechados.    
b) Jean-Baptiste van Helmont defendeu a biogênese por meio de experimentos que demonstraram o 

surgimento de larvas em pedaços de carne em putrefação.    
c) Lazzaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio de estudos que demonstraram a origem da 

matéria que permitia o crescimento das plantas em vasos.    
d) Felix Pouchet defendeu a biogênese por meio de experimentos a partir dos quais surgiam 

microrganismos pela fervura de um caldo nutritivo em frascos de vidro.    
e) Louis Pasteur defendeu a abiogênese por meio de experimentos com uma mistura aquecida de água, 

feno e gás oxigênio 
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(O ),  a partir da qual surgiam microrganismos.    

  

03. De acordo com as teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que: 
a) a biogênese representa as teorias que consideravam possível o surgimento da vida a partir de 

compostos inorgânicos e de outros mecanismos que não sejam a reprodução.    
b) a teoria da geração espontânea ou abiogênese considera que os seres vivos surgem somente pela 

reprodução, indiferente das espécies envolvidas nesse evento.    
c) segundo a panspermia, a vida teve origem a partir de seres vivos oriundos de outros locais do cosmo: 

essa é a teoria mais aceita até hoje em função das comprovadas atividades extraterrestres na Terra.    

d) para a teoria da evolução molecular, a vida é resultado da combinação de compostos inorgânicos em 
moléculas orgânicas simples que se complexaram até atingirem a capacidade de autoduplicação e 
metabolismo.    
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04. No século XIX, Louis Pasteur realizou experimentos utilizando frascos com e sem pescoços alongados 

(pescoços de cisne), com o objetivo de compreender a origem da contaminação por micro-organismos em 
meios de cultura, conforme ilustrado a seguir. 

 

 
 
Tais experimentos embasaram Pasteur a comprovar a teoria: 
a) da abiogênese, observando que os micro-organismos são gerados constantemente em meios nutritivos 

adequados, desde que em contato direto com o ar.    

b) da geração espontânea, observando que os micro-organismos se proliferam em meios nutritivos 
adequados, independentemente do contato direto com ar.    

c) da evolução biológica, observando que o ambiente adequado proporciona o surgimento de diversidade 
biológica, desde que em contato direto com o ar.    

d) celular, observando que todos os organismos são formados por algum tipo de organização celular, 
independentemente do contato direto com o ar.    

e) da biogênese, observando que todo organismo vivo provém de outro pré-existente, 
independentemente do contato direto com o ar.    

  
05. Leia o texto a seguir: 
 

“...Com sua teoria dos micróbios como agentes causadores de doenças e seus preceitos antissépticos, suas 
vacinas e seu tratamento inovador contra a raiva (que salvou vidas que, do contrário, estariam perdidas), 
Pasteur não só revolucionou a medicina como se tornou um benfeitor da humanidade. Foi ele, ainda, o 
principal responsável pela refutação definitiva da teoria da geração espontânea...” 

Fonte: Silva, Elias O. Conversando sobre Ciência. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2013. 
299p. Adaptado. 
 
Assinale a alternativa que aponta qual experimento e sua respectiva conclusão foram responsáveis pela 
oposição e refutação da geração espontânea.  
a) O experimento com balões do tipo pescoço de cisne mostrou que um líquido fervido mantém a “força 

vital”. Nesse caso, as gotículas de água acumuladas nesse pescoço retêm os micróbios contidos no ar 

atmosférico que penetram no balão.    
b) O experimento com balões do tipo pescoço de cisne mostrou que um líquido fervido perde a “força 

vital”, pois quando o pescoço do balão é quebrado, após a fervura desse líquido, surgem seres vivos.    
c) O experimento com balões de vidro fechados com rolhas mostrou que um líquido fervido está isolado 

do ar atmosférico. Nesse caso, um líquido fervido não perde a “força vital”, sendo responsável pelo 
surgimento de novas formas vivas.    

d) O experimento com balões de vidro hermeticamente fechados mostrou que um líquido fervido, por 
duas vezes, destrói a “força vital” e torna o ar desfavorável ao aparecimento de vida.    

e) O experimento com balões de vidro com gargalos derretidos no fogo mostrou que um líquido fervido 
por muito tempo mantém a “força vital”, reestabelecida pela entrada de ar fresco, mas torna o ar 
desfavorável ao aparecimento de vida.    

   
 


