
9º ano

Biologia
Tarefa 01 – Professor Hélcio 

01. As moléculas que constituem as células são formadas pelos mesmos átomos que são encontrados nos
seres inanimados. Na origem e evolução das células, todavia, alguns tipos de átomos foram selecionados
para a constituição das biomoléculas. 99% por cento da massa das células são formados de:
a) Hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio.
b) Oxigênio, sódio, carbono e hidrogênio.
c) Silício, sódio, carbono e alumínio.
d) Carbono, oxigênio, alumínio e sódio.

02. Cite e dê uma breve explicação sobre as três hipóteses sobre a origem da vida.

03. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que
a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo.
a) Abiogênese.
b) Geração espontânea.
c) Evolução química.
d) Panspermia.
e) Seleção natural.

04. A origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à
presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiações, fazendo com que
moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é conhecida com:
a) Abiogênese.
b) Geração espontânea.
c) Evolução química.
d) Panspermia.
e) Seleção natural.

05. A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que a vida
surgia a partir de matéria inanimada, uma teoria conhecida como:
a) Biogênese.
b) Geração espontânea.
c) Evolução química.
d) Evolução molecular.
e) Seleção natural.

06. São muitas as discussões sobre a origem da vida no planeta Terra. Os estudos sobre o assunto evidenciam
a importância dos avanços tecnológicos e das pesquisas para o aprimoramento das hipóteses sobre a
origem da vida. Porém, após alguns séculos de estudos, apesar de consideráveis avanços, ainda existem
muitas perguntas sem respostas. Sobre as principais teorias da origem da vida, pode-se afirmar:
a) Haldane e Oparin admitiam que moléculas inorgânicas, encontradas na atmosfera primitiva, se

combinariam originando moléculas orgânicas simples, que, posteriormente, adquiriram a capacidade
de autoduplicação e metabolismo.

b) A teoria da abiogênese foi confirmada com as pesquisas realizadas por Pasteur, em que micro-
organismos foram encontrados em frascos com “pescoço de cisne”, após o processo de fervura.

c) Os avanços tecnológicos e as pesquisas atuais permitiram definir a descoberta da vida como sendo
através da evolução de componentes inorgânicos originados no próprio planeta Terra.

d) Segundo a panspermia, os primeiros seres vivos teriam vindo do cosmos e seriam pluricelulares e
autótrofos.

e) As pesquisas realizadas puderam comprovar a hipótese autotrófica, pois não existiam nutrientes
suficientes na Terra primitiva para suprir os seres vivos.


