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Q.01-O domínio do fogo pelos primeiros hominídeos foi de 
fundamental importância para a sobrevivência da espécie uma vez que 
o homem conseguiu produzir diversos materiais (metálicos, cerâmicos) 
que impulsionaram o desenvolvimento de ferramentas e outros 
artefatos úteis. Além disso, a invenção da roda, há mais de 6.000 anos, 
promoveu uma revolução, não só no campo dos transportes, como 
também da comunicação. Assim, além do fogo e da roda, a máquina a 
vapor e a eletricidade, dentre outros, foram alguns dos elementos que 
marcaram os caminhos que a humanidade trilhou para chegar ao seu 
atual estágio de desenvolvimento, calcado na busca permanente por 
novas tecnologias e nas revoluções que elas causam. 
 
Nesse contexto, será abordado o eixo temático “Revoluções 
Tecnológicas” a serviço da humanidade. 
 
A evidência mais antiga de vida na Terra vem de fósseis de micro-
organismos com cerca de 3,5 bilhões de anos. Quando e como essas 
primeiras células vivas apareceram? Há muitos experimentos nas mais 
diversas áreas, como a química, a física, a geologia que tentam explicar. 
 
A origem e seu método provável, que viabilizaram a origem da vida são 
constituídos por células de que tipo?  
 
 
Q.02-O frasco abaixo representa uma parte, das experimentações 
desenvolvidas no século XVIII, que dividia os pesquisadores em dois 
grupos: os que defendiam a biogênese, e os que defendiam a 
abiogênese. 
 

 
 
Neste frasco foram utilizados caldo de carne e outras substâncias 
nutritivas, e chegaram a conclusão: que os líquidos aquecidos em 
frascos  fechados turvam-se com o tempo. 
 
De acordo com seus conhecimentos sobre as teorias, qual alternativa 
explica corretamente a defesa da biogênese, para a conclusão acima? 
 
 
Q.03-Leia atentamente as proposições abaixo: 
 
II. A abiogênese defendia que a vida poderia surgir a partir da matéria 
bruta. No século XVIII, o médico Van Helmont, famoso Fisiologista 
Vegetal e defensor desta hipótese, apresentou uma "receita" para 
obter ratos a partir de grãos de trigo e de uma roupa suada. 
III. O aperfeiçoamento do microscópio, que revelou a existência de 
seres muito pequenos, reforçou as idéias sobre geração espontânea, 
pelo menos no que se refere a estes seres microscópicos. 
IV. Somente em meados do século passado, o cientista francês Louis 
Pasteur conseguiu demonstrar, de maneira definitiva, que até mesmo 
os microrganismos não se originam espontaneamente de matéria 

inanimada. 
 
Caso exista (m), reescreva a (s) afirmativa (s) falsa (s) de forma correta 
 
 
 
 
 
 

Q.04-“Ponha-se uma porção de linho velho num vaso que contenha 
alguns grãos de trigo ou um pedaço de queijo durante cerca de três 
semanas, e, ao cabo desse período, os ratos adultos, tanto machos 
como fêmeas, surgirão no vaso”. Sobre as idéias para explicar a origem 
da vida, qual a teoria expressada pelo princípio no trecho destacado? 
Discuta. 
 
 
Q.05-A descoberta dos microrganismos por Leeuwenhoek trouxe de 
volta a teoria da geração espontânea. Na tentativa de refutar essa 
teoria, o italiano Lazzaro Spallanzani preparou infusões muito bem 
fervidas e cuidadosamente fechadas, as quais ficaram livres de 
micróbios durante muitos dias. Além dos objetivos iniciais, as 
experiências de Spallanzani foram muito importantes porque? 
 
 
RESPOSTAS: 
Q.01- Simples, dotadas de moléculas replicativas e catalíticas, como as 
ribozimas. 
 
Q.02-O aquecimento é insuficiente para destruir os microorganismos e 
eles se multiplicaram. 
 
Q.03-Apenas a proposição I é falsa. 
 
Q.04-Geração Espontânea.  
 
Q.05-Contribuíram para a invenção da indústria de enlatados por 
François Appert. = esterilização de alimentos industrializados... 

 
 


