
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Zé Newton 
 
Resoluções 
 
01. A 

O enunciado da questão é compatível com a teoria da Abiogênese, também chamada teoria da geração 
espontânea 

 
02. A 

Van Helmont, apesar de ser um médico respeitado, não tinha formação científica, mesmo porque o a 
metodologia científica só foi implementada no século XIX e van Helmont viveu no século XVIII.  
Portanto, o grande erro de van Helmont foi chegar a uma conclusão, baseando-se na simples observação 
de fatos.  

 
03. D 

Pasteur foi um dos piores no desenvolvimento da metodologia científica e, portanto,  não era alinhado com 
as ideias criacionistas. 

 
04. B  

A teoria de Oparin admite que teria ocorrido a formação de compostos orgânicos simples, na atmosfera 
primitiva. 
Miller testou essa hipótese, em laboratório e, obteve aminoácidos, a partir de gases inorgânicos e energia 
elétrica.  
O resultado dessa experiência não representou uma prova concreta de que a teoria de Oparin estava certa, 
porém, representou um forte aval a essa teoria.  

 
05. A 

A quimiossíntese, nos moldes conhecidos atualmente, é um processo metabólico extremamente complexo 
e, dificilmente, os primeiros organismos vivos que habitaram o planeta Terra teriam sido capazes de 
realizar esse processo.  

 
06. A 

Existem três processos bioquímicos, conhecidos atualmente, que possibilitam a obtenção de energia pelas 
células vivas. 
O mais simples deles é o processo fermentativo. 

 
07. D 

A fotossíntese consome CO2, H2O, transforma energia luminosa em energia química, que incorporada às 
moléculas de glicose.  
De quebra, libera O2 no ambiente e esse gás foi usado na produção de ozônio (O3). 

 
08. A 

O DNA mitocondrial e o DNA de bactérias atuais são representados por pequenos segmentos de DNA 
circular, com sequências de nucleotídeos muito semelhantes, o que representa forte argumento em favor 
da teoria da endossimbiose sequencial.  

 
09. C 

O fato de os cloroplastos serem capazes de se autoduplicarem e de realizar síntese proteica, sugere que 
essas estruturas, no passado evolutivo, devem ter sido organismos autônomos.  

 
10. D 

Aristóteles, apesar de ser um filósofo respeitadíssimo, acreditava de forma convicta na "geração 
espontânea". 

 


