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Lista 01 – Resoluções 

 
01. Para os seres vivos são essenciais: água e atmosfera, porque todas as reações biológicas ocorrem em meio 

aquoso e a atmosfera contribui com fatores abióticos fundamentais como temperatura, gases respiratórios e 
radiações. 

 
02. b 

Pela simulação da suposta atmosfera da Terra primitiva, foi possível obter matéria orgânica a partir de condições 
abióticas.  

 
03. a 

[A] Correta.  
[B] Incorreta. Jean-Baptiste van Helmont defendeu a abiogênese espalhando grãos de trigo sobre camisas sujas, 
ocorrendo o aparecimento de ratos após alguns dias. Foi Francesco Redi quem demonstrou o surgimento de larvas 
em pedaços de carne em putrefação, fornecendo evidências sobre a biogênese. 
[C] Incorreta. Lazzaro Spallanzani defendeu a biogênese, com o mesmo experimento de Needham (que defendia 
a abiogênese), através da fervura de um caldo nutritivo dentro de frascos fechados com rolhas, observando a 
morte dos microrganismos ali presentes, constatando que Needham não tinha fervido por tempo suficiente, 
mantendo os microrganismos vivos, levando-o a acreditar que surgiam por geração espontânea. 
[D] Incorreta. Felix Pouchet defendeu a abiogênese através do experimento com frasco contendo água fervente, 
colocando-o de cabeça para baixo em uma bacia de mercúrio e quando a água estava quase fria, abria o frasco 
dentro do mercúrio e introduzia oxigênio puro e feno previamente exposto a altas temperaturas, constatando, 
após alguns dias, a presença de microrganismos. 
[E] Incorreta. Louis Pasteur defendeu a biogênese através de experimentos em que fervia um caldo nutritivo em 
frascos de vidro conhecidos como “pescoço de cisne” e, quando analisava o caldo, não havia microrganismos, que 
ficavam retidos nas curvas dos gargalos e não atingiam o líquido nos frascos. ascos de vidro conhecidos como 
“pescoço de cisne”.  

 
04. b 

A sequência correta, de cima para baixo, é: Panspermia cósmica (3); Biogênese (2); Abiogênese (1) e Evolução 
molecular (4).  

 
05. a) O experimento de Needham reforçou a teoria da abiogênese. Essa teoria defende a ideia da geração 

espontânea da vida a partir da matéria inanimada. 
b) Os micro-organismos e esporos ficaram retidos na curva do bico em forma de pescoço de cisne. Foi importante 

manter o frasco aberto, porque os defensores da abiogênese acreditavam que o “princípio ativo” que insuflava 
vida na matéria inanimada estava no ar.  

 
06. a 

Redi colocou pedaços de carne em frascos, tampando alguns com gaze, enquanto outros ficaram abertos. Após 
alguns dias, verificou que nos frascos abertos havia larvas de moscas, que entravam e saíam livremente, e nos 
frascos cobertos não, sem nenhuma larva. Assim, concluiu que seres vivos eram originados de seres vivos já 
existentes (biogênese). O experimento para comprovar a abiogênese utilizava frascos contendo caldos de carnes 
que, após fervura, eram fechados e observados após alguns dias. Nestas soluções, foram observados 
microrganismos, tendo como explicação a geração espontânea de seres vivos.  

 
07. a) Proteínas. Os coacervados podem ter dado origem às primeiras células procarióticas que se formaram no 

meio aquoso da Terra primitiva. 
b) Abiogênese. A hipótese da origem da vida propõe que as primeiras células se formaram espontaneamente a 

partir da matéria orgânica inanimada.  
 
08. e 

Os experimentos realizados por Pasteur, em 1860, demonstram que, na atualidade, não há geração espontânea 
de vida a partir da matéria inanimada. Pasteur defendia a teoria da biogênese, isto é, as células somente se 
formam a partir da divisão de células preexistentes.  

 
09. b 

O micrômetro  corresponde à milésima parte do milímetro e é a unidade utilizada para medir o tamanho das 
organelas celulares.  

 
10. 01. O aumento final obtido pelas lentes utilizadas na microscopia óptica é o resultado da multiplicação dos 

aumentos proporcionados pelas lentes ocular e objetiva.  
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11. e 

As lentes apontadas pelas letras A e C são, respectivamente, denominadas ocular e objetiva.  
 
12. b 
 
13. O olho somente enxerga objetos com dimensões acima de como a cabeça do espermatozoide mede a imagem 

dever aumentada, pelo menos, vezes: 
 

A combinação que possibilita esse aumento mínimo é usar uma objetiva de aumento com a ocular de aumento 
como o aumento final e igual ao produto dos aumentos, vem: 

 
14. d 

A metodologia científica não adota o uso do senso comum em suas discussões e conclusões sobre a veracidade 
ou negação de um fato ou observação.  

 
15. e 

Uma pesquisa científica exige, primeiramente, observação de algum fenômeno, propondo um problema, para 
formulação de hipóteses. A experimentação, com possíveis observações de medidas aparecem depois, com a 
metodologia científica, seguindo com os resultados e conclusões.  

 
16. b 

Uma pesquisa científica exige, primeiramente, observação de algum fenômeno, situação ou problema, formulação 
de hipóteses, experimentação, através de determinadas metodologias, resultados e conclusões. As conclusões 
podem gerar novas hipóteses e os cientistas podem compartilhar suas informações através de vários meios.  

 
17. b 

Na dedução, verdades particulares são levadas a verdades universais, levando o pesquisador do desconhecido ao 
desconhecido com uma margem de erro muito pequena. Sendo necessárias novas observações que nos levam a 
uma conclusão.  

 


