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01. Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou sete planetas orbitando uma estrela da Via Láctea 

denominada TRAPPIST-1. Reproduzimos abaixo algumas informações extraídas desse estudo. 
 
As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos da estrela sugerem fortemente uma composição 
rochosa. 
Em especial, três planetas têm irradiações estelares* muito próximas das de Vênus, Terra e Marte. 
Supondo condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses três planetas, denominado 
TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em forma líquida na superfície. 
 
* irradiação estelar é a potência de energia recebida da estrela por unidade de área do planeta. 
 
Responda às questões a seguir. 
O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido palco do surgimento de formas de vida semelhantes às 
da Terra. Levando em conta apenas as características encontradas atualmente em todos os organismos vivos, 
explique a importância de duas características físicas ou químicas presentes no planeta TRAPPIST-1f para a 
biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos. 

 

(Fonte: Michael Gillon e outros, Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. Nature, 
Cambridge, v. 542, p. 456-460, fev. 2017.)   

 
02. A figura abaixo representa um clássico experimento na pesquisa sobre origem da vida. 
 

 
 
É correto afirmar que  
a) através dessa simulação, Louis Pasteur contestou de forma definitiva a teoria da abiogênese. 
b) pela simulação das supostas condições da Terra primitiva, foi possível formar matéria orgânica em condições 

abióticas. 
c) os defensores da panspermia cósmica obtiveram evidências da participação de elementos extraterrestres na 

formação da vida na Terra. 
d) houve a comprovação da atuação da energia vital na formação do primeiro ser vivo. 
e) as primeiras moléculas orgânicas surgiram de reações químicas em ambiente aeróbico. 
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03. 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 (O2), a partir da qual surgiam microrganismos. 
 

 
04. 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.     

 
05. John Needham ferveu uma quantidade de caldo de carne de carneiro, encerrou-o em um frasco de vidro e selou 

a boca do frasco com uma rolha de cortiça e mástique, uma argamassa resinosa. Como precaução adicional, ele 
aqueceu o frasco em cinzas quentes para matar qualquer coisa viva que pudesse ter permanecido nele após a 
fervura e a vedação. Ao abrir o frasco depois de alguns dias, Needham examinou o caldo e viu que ele pululava 
de vida e animais microscópicos das mais variadas dimensões. 

 

(Hal Hellman. Grandes debates da ciência, 1999. Adaptado.) 
 

a) Qual teoria sobre a origem da vida o experimento de Needham reforçou? O que essa teoria defende? 
b) Louis Pasteur, contrariando a teoria defendida por Needham, colocou caldo de carne em um balão de vidro 

com um longo gargalo, que em seguida foi curvado em forma de “S”. Esse caldo foi fervido e permaneceu 
estéril por muito tempo, mesmo com o vidro aberto. Por que não surgiram micro-organismos nesse caldo, 
mesmo com o frasco aberto? Por que foi importante manter o frasco aberto?   
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06. 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. 

 
07. Os coacervados são estruturas microscópicas, esféricas, circundadas por moléculas orgânicas, conforme mostra 

a imagem. 
 
Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo Aleksandr Oparin, representariam uma etapa importante para 
a teoria sobre o processo que deu origem à vida na Terra. 
a) Quais moléculas orgânicas constituem os coacervados? Qual a importância dos coacervados para a teoria 

sobre a origem da vida? 
b) O processo de origem da vida, por meio da formação dos coacervados, se aproxima mais das ideias 

defendidas pela biogênese ou pela abiogênese? Justifique sua resposta.  
 
08. 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.    
 
09. Unidades especiais são utilizadas para medir as células, organelas internas e moléculas orgânicas que as 

constituem. 
 

Em relação a estas unidades de medida, assinale a alternativa correta. 
a) A unidade terâmetro é utilizada para medir o tamanho das moléculas. 
b) A unidade micrômetro é utilizada para medir o tamanho das organelas celulares. 
c) A unidade gigâmetro é utilizada para medir o tamanho do núcleo celular. 
d) A unidade micrômetro é cem vezes menor que o nanômetro. 
e) O milímetro é a unidade padrão para as medidas de vírus e bactérias. 
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10. A invenção do microscópio óptico é atribuída aos holandeses Zacharias Janssen e seu pai, por volta do ano 1590. 
O microscópio eletrônico de transmissão foi inventado no início dos anos 1930 pelo alemão Ernest Ruska. Mais 
importante que a capacidade de aumento de um microscópio é o seu poder de resolução, ou seja, a capacidade 
de distinguir dois pontos próximos como se estivessem separados. Com relação a estes instrumentos, é CORRETO 
afirmar que:  
01. na microscopia óptica, a observação com uma objetiva de  e uma ocular de  resulta em um aumento final de     
02. para a observação de células com o microscópio eletrônico de transmissão, é preciso apenas garantir que 

elas estejam bem separadas entre si. 
04. na microscopia eletrônica de transmissão, em vez da luz comum utilizam-se luz polarizada e corante 

fluorescente para distinguir partes de uma célula. 
08. microscópios ópticos permitem aumentos da ordem de o que torna possível visualizar, por exemplo, a 

estrutura da membrana nuclear. 
16. com o uso de microscopia eletrônica de transmissão, é possível visualizar, com o auxílio de corantes 

fluorescentes, a estrutura molecular das proteínas. 
32. um objeto que mede visualizado através de uma lente objetiva de e uma lente ocular de  terá sua imagem 

ampliada para. 
 
11. A construção do microscópio composto ou binocular por Robert Hooke, em 1663, permitiu a visualização de 

estruturas até então desconhecidas pelos cientistas, a partir da utilização de lentes de grande aumento. Com o 
advento da microscopia, os pesquisadores, após vários estudos em muitos tipos de plantas e animais, lançaram 
a ideia de que todos os seres vivos são formados por pequenas unidades chamadas células. Essa constatação foi 
possível graças à possibilidade gerada pela combinação de duas partes (A e C) do microscópio ótico. 
 
O sistema de lentes A e C, responsável pelo aumento final de uma célula, é chamado, respectivamente, de 
a) diafragma e condensador. 
b) objetiva e condensador. 
c) condensador e ocular. 
d) ocular e diafragma. 
e) ocular e objetiva. 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a seguir a letra de uma canção de Chico Buarque que aborda vários conceitos relacionados à Biologia.  
 

CIRANDA DA BAILARINA 
 

Procurando bem 
Todo mundo tem pereba 
Marca de bexiga ou vacina 
E tem piriri, tem lombriga, tem ameba 
Só a bailarina que não tem 
E não tem coceira 
Berruga nem frieira 
Nem falta de maneira 
Ela não tem 
 
Futucando bem 
Todo mundo tem piolho 
Ou tem cheiro de creolina 
Todo mundo tem um irmão meio zarolho 
Só a bailarina que não tem 
Nem unha encardida 
Nem dente com comida 
Nem casca de ferida 
Ela não tem 
 
Não livra ninguém 
Todo mundo tem remela 
Quando acorda às seis da matina 
Teve escarlatina 
Ou tem febre amarela 
Só a bailarina que não tem 
Medo de subir, gente 
Medo de cair, gente 
Medo de vertigem 
Quem não tem 

 

Confessando bem 
Todo mundo faz pecado 
Logo assim que a missa termina 
Todo mundo tem um primeiro namorado 
Só a bailarina que não tem 
Sujo atrás da orelha 
Bigode de groselha 
Calcinha um pouco velha 
Ela não tem 
 
O padre também 
Pode até ficar vermelho 
Se o vento levanta a batina 
Reparando bem, todo mundo tem pentelho 
Só a bailarina que não tem 
Sala sem mobília 
Goteira na vasilha 
Problema na família 
Quem não tem 
 
Procurando bem 
Todo mundo tem...  
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12. A forma trofozoíta de uma ameba mede aproximadamente 20 micrômetros de diâmetro. Sobre o tamanho da 
ameba, é CORRETO afirmar: 
a) 20 micrômetros correspondem a 2 × 10-2 metro. 
b) 20 micrômetros correspondem a 2 × 10-5 metro. 
c) 20 micrômetros correspondem a 2 × 10-4 metro. 
d) 20 micrômetros correspondem a 2 × 10-6 metro. 

 
13. A invenção do microscópio óptico foi responsável pelo advento da Citologia, já que as células são geralmente 

pequenas demais para serem vistas a olho nu, o qual tem poder de resolução de apenas com o poder de resolução 
do microscópio óptico podemos ampliar um objeto até cerca de vezes, dependendo dos aumentos proporcionados 
pela objetiva e pela ocular. Utilizando-se um microscópio óptico com objetivas de aumentos de e ocular com 
aumento de qual o menor aumento que já permite a visualização de um espermatozoide humano, cujo diâmetro 
da cabeça mede cerca de 

 
14. Atente ao seguinte estudo de caso: Em um hospital do interior do Ceará, um grupo de pesquisadores pretende 

investigar o efeito da adição da vitamina C à medicação rotineira para pacientes hipertensos, partindo da 
informação, existente em literatura, de que o ácido ascórbico combinado a medicamento para hipertensão 
potencializa este medicamento.  
 
Considerando as etapas do método científico para um experimento relacionado a essa problemática, assinale a 
opção que NÃO corresponde a uma delas.  
a) Observação. 
b) Formulação de hipótese. 
c) Realização de dedução. 
d) Uso do senso comum para as discussões e conclusões. 

 
15. A primeira etapa do método científico consiste em 

a) generalizar os resultados. 
b) efetuar observações e medidas. 
c) registrar dados. 
d) elaborar explicações. 
e) propor problemas e levantar hipóteses. 
 

16. Sobre método científico, é correto afirmar que  
a) o início de uma pesquisa científica é marcado a partir de seus primeiros experimentos. 
b) uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinado fenômeno, seguido de 

questionamentos. 
c) a hipótese deve ser formulada logo após a metodologia, evitando-se testes falsos. 
d) as conclusões que forem tiradas nunca poderão servir de base para novas hipóteses. 
e) os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por meio de congressos. 

 
17. A metodologia científica está presente em todas as áreas do conhecimento, objetivando solucionar problemas do 

mundo real, assim como novas descobertas, através de resultados metodicamente sistematizados, confiáveis e 
verificáveis. Acerca dos objetivos e conceitos epigrafados anteriormente, é INCORRETO afirmar que 
a) a hipótese, quando confirmada por grande número de experimentações, e conhecida como teoria, embora 

nunca seja considerada uma verdade absoluta. 
b) após realizar a dedução, não são necessárias novas observações ou experimentações, permitindo que se 

tirem, a partir desta dedução, uma conclusão sobre o assunto. 
c) um aspecto importante da ciência é que os conhecimentos científicos mudam sempre e, com base nesses 

conhecimentos, novas teorias são formuladas, substituindo, muitas vezes, outras aceitas anteriormente. 
d) ao formularem uma hipótese, os cientistas buscam reunir várias informações disponíveis sobre o assunto. 

Uma vez levantada a hipótese, ocorre a dedução, prevendo o que pode acontecer se a hipótese for verdadeira. 
 


