
 

 

01. (Unicamp 2019) 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. 
a) 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. 

b) Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere que a vida existe em vários 
lugares do Universo e pode ter-se disseminado entre planetas e sistemas estelares, carregada por 
meteoros. Considerando plausível tal teoria, se dois planetas com características semelhantes fossem 
semeados simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as 
mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Explique por que, incluindo em sua resposta pelo 
menos um fator que leva a evolução biológica a ser imprevisível. Qual a relação entre mutações e 
variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica? 

 
(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. (Mackenzie 2019)  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. (Ufsc 2017) Cientistas da Universidade Queen Mary de Londres anunciaram, em agosto de 2016, a 
descoberta de um planeta orbitando a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a Proxima Centauri. A 
empolgação dos cientistas se deve ao fato de ele ser o primeiro exoplaneta (planeta fora do sistema solar) 
onde há a possibilidade de existir vida. O gráfico abaixo mostra a concentração de um elemento vital para 
a maioria das formas de vida atuais que conhecemos. 
 

 
 
Com base nos conhecimentos sobre a origem e a evolução da vida na terra, é correto afirmar que:  
01) o aumento da concentração desse elemento na atmosfera deve ter causado a morte da maioria dos 

seres vivos na época.    
02) o elemento da figura é o gás carbônico, cuja concentração começou a aumentar na atmosfera após a 

Revolução Industrial.    
04) o elemento da figura é a água, essencial para as formas de vida que conhecemos, pois em sua 

presença ocorrem as reações químicas nos seres vivos.    
08) é impossível saber a concentração desse elemento na atmosfera de três bilhões de anos atrás, pois 

somente a partir do século XX se passou a quantificar sua presença na atmosfera.    
16) o aumento desse elemento na atmosfera provocou a oxidação de muitos metais, os quais se 

depositaram no fundo dos oceanos.    
32) atualmente todos os seres vivos, com exceção de algumas bactérias anaeróbicas, possuem 

mecanismos químicos/fisiológicos eficientes de proteção contra os efeitos desse elemento.     
  
04. (Fgv 2016)  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.    
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05. (Unicamp 2016)  Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores famosos tinham um conceito curioso 
sobre a origem da vida e em alguns casos existiam até receitas para reproduzir esse processo. Os 
experimentos de Pasteur foram importantes para a mudança dos conceitos e hipóteses alternativas para o 
surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem que  
a) a composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida.    
b) os coacervados deram origem às moléculas orgânicas.    
c) a teoria da abiogênese foi provada pelos experimentos de Pasteur.    
d) o vitalismo é uma das bases da biogênese.    

  

06. (Fgv 2014)  Na difícil busca pela explicação científica sobre a origem da vida no planeta Terra, uma das 
etapas consideradas essenciais é o surgimento de aglomerados de proteínas, os coacervados, capazes de 
isolar um meio interno do ambiente externo, permitindo que reações bioquímicas ocorressem dentro 
dessas estruturas de forma diferenciada do meio externo.  
Tal hipótese, envolvendo essa etapa,  
a) contesta o princípio da abiogênese sobre a evolução bioquímica de moléculas orgânicas.    
b) reforça a ideia comprovada de que todo ser vivo se origina de outro.    
c) considera como espontâneo o processo de surgimento da vida no planeta.    
d) sugere que os primeiros seres vivos se multiplicavam como os vírus atuais.    
e) questiona a teoria criacionista, assim como a evolucionista lamarckista.    

  

07. (Unicamp 2014)  Com a ausência de oxigênio e uma atmosfera com característica redutora, os primeiros 
seres vivos desenvolveram um metabolismo exclusivamente anaeróbio. A transição para o processo 
aeróbio aconteceu entre 2,7 bilhões e 1,6 bilhão de anos atrás com o surgimento das primeiras algas azuis, 
as cianobactérias, capazes de utilizar a água como doador de elétrons e liberar oxigênio na atmosfera 
terrestre. 
a) Cite um organismo que poderia ter existido há 3 bilhões de anos e uma possível fonte de energia para 

a manutenção do metabolismo desse organismo. 
b) Explique as diferenças entre os tipos de respiração celular das espécies atualmente existentes.  

  

08. (Uftm 2012)  Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Jacques-Marie Émile Lacan foram importantes para o 
estudo de alguns ramos da psicologia, pois permitiram entender melhor a mente humana. Na biologia, 
muitos nomes também podem ser destacados, entre eles Louis Pasteur e a dupla James Watson e Francis 
Crick. 
a) Pasteur foi importante nos estudos sobre a origem da vida e a dupla Watson e Crick fizeram 

descobertas revolucionárias na área de Genética Molecular. Mencione as contribuições que esses 
cientistas fizeram para essas respectivas áreas. 

b) A pasteurização é utilizada em alguns alimentos e se refere a um processo de conservação, baseado 
na experiência proposta por Pasteur. No que consiste a pasteurização? Por que esse processo permite 
a conservação dos alimentos?  

  

09. (Ufsc 2012)  Evidências indicam que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos de idade. A partir 
de sua formação até o aparecimento de condições propícias ao desenvolvimento de formas vivas, milhões 
de anos se passaram. Sobre a origem da vida e suas hipóteses, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S).  
01) O aparecimento da fotossíntese foi muito importante, pois através deste fenômeno alguns seres vivos 

passaram a ter capacidade de formar moléculas energéticas.    
02) Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos obtinham energia através de processos 

químicos bem simples como a respiração aeróbica.    
04) As hipóteses heterotrófica e autotrófica foram baseadas em fatos comprovados que levaram à 

formulação da Lei da Evolução Química.    
08) Os processos químicos nos seres vivos ocorrem dentro de compartimentos isolados do meio externo, 

em função da existência de uma membrana citoplasmática.    
16) Em 1953, Stanley L. Miller, simulando as prováveis condições ambientais da Terra no passado, 

comprovou a possibilidade da formação de moléculas complexas como proteínas e glicídios.    
32) Há um consenso entre os cientistas quanto à impossibilidade de serem formadas moléculas orgânicas 

fora do ambiente terrestre.    
64) A capacidade de duplicar moléculas orgânicas foi uma etapa crucial na origem dos seres vivos.    

  

10. (Enem 2012)  Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para 
pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, 
tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. 
Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e 
Pasteur, que mostraram experimentalmente que  
a) seres vivos podem ser criados em laboratório.    
b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.    
c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente.    
d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.    
e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, 

respectivamente.    
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Gabarito:   
 
01.  

a) 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. 

b) A seleção natural disruptiva (ou diversificadora) atua sobre as populações colonizadoras produzindo 
diferenças marcantes, uma vez que em planetas diferentes as pressões seletivas são distintas. As 
mutações genéticas são a fonte primária da variabilidade genética.   

 
02. B 

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

 
03. 01 + 16 + 32 = 49. 

[02] Incorreta. O elemento da figura é o oxigênio 2(O )  produzido pelos organismos autótrofos 
fotossintetizantes. 
[04] Incorreta. Vide proposição [02]. 
[08] Incorreta. É possível inferir a concentração de um elemento químico na atmosfera, desde o século 
XIX.   

 
04. 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.   

 
05. A 

A composição química provável da atmosfera primitiva da Terra, formada por 4CO ,  3NH ,  2H  e 2H O  
(vapor), pode ter dado origem às primeiras moléculas orgânicas.   

 
06. C 

A formação dos coacervados que podem ter dado origem às primeiras células considera como espontâneo o 
processo de surgimento da vida no planeta Terra.   

 
07.  

a) Há cerca de 3 bilhões de anos, a Terra pode ter sido habitada por micro-organismos unicelulares, 
procariotos e anaeróbios, isto é, capazes de produzir energia a partir da fermentação de compostos 
orgânicos. 

b) As espécies modernas podem realizar a respiração aeróbica com consumo de 2O  e produção de maior 
quantidade de ATP. Esse processo envolve a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória; os dois 
últimos ocorrendo no interior das mitocôndrias. Em micro-organismos anaeróbios ocorre, geralmente, 
a fermentação, fenômeno que produz menor quantidade de ATP e ocorre no citosol, envolvendo 
apenas a fase glicolítica.   

 
08.  

a) Louis Pasteur demonstrou, por meio de experimentos, que atualmente não há geração espontânea da 
vida a partir da matéria bruta. Watson e Crick criaram o modelo molecular da hélice dupla para o DNA. 

b) A pasteurização consiste em elevar e abaixar a temperatura de um líquido com a finalidade de 
esterilizá-lo, eliminando micro-organismos vivos e suas formas de resistência.   

 
09.  

01 + 08 + 64 = 73. 
(02) Falso. Segundo a hipótese heterotrófica da origem da vida, as primeiras células eram procarióticas e 
anaeróbicas. 
(04) Falso. As hipóteses autotrófica e heterotrófica ainda não foram confirmadas experimentalmente. 
(16) Falso. Stanley Miller demonstrou a possibilidade de aminoácidos terem se formado na atmosfera 
primitiva da Terra. 
(32) Falso. Não há consenso quanto a possibilidade, ou não, de serem formadas moléculas orgânicas fora 
do ambiente terrestre.   

 
10. C 

Cientistas, como Redi e Pasteur, demonstraram experimentalmente o modelo biogenético para a origem 
dos organismos vivos, ou seja, atualmente não há formação de seres vivos por geração espontânea.   

 
  
 


