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Q.01- 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. 

 
Q.02- Louis Pasteur foi o pesquisador que demonstrou, por meio de 
experimentos científicos, que um ser vivo só poderia surgir a partir de 
outro ser vivo, derrubando, assim, a teoria da abiogênese. Contudo, no 
método científico, as perguntas sucedem-se e são formuladas 
imediatamente, a cada nova resposta obtida. 
 
As pesquisas que sucederam às de Louis Pasteur, seguindo o mesmo 
campo de pesquisa, foram realizadas por 
A) Aleksandr Oparin, com relação à formação dos coacervados em 

condições que simulavam a Terra primitiva. 
B) Lynn Margullis, com relação à teoria endossimbiótica para o 

surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos. 
C) Francesco Redi, com relação à descoberta dos microrganismos 

não celulares, tais como os vírus e os príons. 
D) Hans Gram, com relação à descoberta de um método de 

classificação de bactérias a partir da coloração da parede celular. 
E) Alexander Fleming, com relação à descoberta dos antibióticos, 

observando a ação de substâncias produzidas por fungos. 
 
Q.03- Leia o texto a seguir. 

A determinação de um ambiente propício à origem da vida na Terra 
divide as opiniões dos cientistas. Uns defendem que o surgimento da 
vida teria ocorrido, por exemplo, na sopa primitiva dos oceanos, em 

superfícies de minerais de argila, ou então em sistemas hidrotermais, 
solos, atmosfera, lagos e ilhas vulcânicas. Vale a ressalva de que a 

presença de determinados compostos químicos em meteoritos aponta 
ainda uma contrariedade em relação à concepção de que o universo é 

pobre em matéria orgânica. (Adaptado de: FERREIRA, S; ALVES, M, I, C; 
SIMÕES,  

P. P . Ambientes e Vida na Terra – os primeiros 4.0 Ga.  
Estudos do Quaternário, 5, APEC, Porto, 2008, p. 99–116.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre teorias da origem da 
vida, assinale a alternativa correta. 
A) A teoria da geração espontânea, ou biogênese, por considerar a 
multiplicidade de formas de vida existente, defende a concepção 
atualmente aceita, segundo a qual seres vivos podem surgir por 
mecanismos que não sejam através da reprodução. 
B) Para a Panspermia, a vida na Terra é resultado de processos 
químicos em que compostos orgânicos se combinaram formando 
moléculas inorgânicas complexas, as quais deram origem aos seres 
vivos com capacidade de reprodução. 
C) Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, por serem 
muito simples, não teriam mecanismos celulares desenvolvidos para 

capacitá-los a produzir substâncias alimentares, obrigando-os a utilizar 
as substâncias disponíveis no meio. 
D) É preconizado pela hipótese heterotrófica que a partir da energia 
consumida por reações químicas entre componentes orgânicos da 
crosta terrestre, os primeiros seres vivos produziam suas próprias 
substâncias alimentares. 
E) Para a hipótese autotrófica, com a formação da camada de ozônio 
na estratosfera, por consequência da presença do gás oxigênio na 
atmosfera terrestre, os seres vivos, antes restritos aos ambientes 
aquáticos, passaram a colonizar ambientes de terra firme. 
 
 
Q.04- 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. 
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A teoria citada no diálogo da professora com Jimmy, na charge em 
destaque, foi defendida por quais cientistas? Discuta o experimento de 
um deles. 
 
Q.05- Como na terra primitiva não havia oxigênio livre, os primeiros 
organismos não deveriam realizar respiração aeróbia, obtendo energia 
para sua sobrevivência a partir da matéria orgânica presente no meio. 
A esse processo dá-se o nome de fermentação, que libera o gás 
carbônico. Levando em consideração a teoria da Panspermia Cósmica, 
como deveriam ser os primeiros vivos do nosso planeta? Discuta. 
RESPOSTAS: 
Q.01-A Q.02-A Q.03-E Q.-04- Redi ou Spallanzani ou Pasteur 
Q.05-provavelmente anaeróbios ou fermentadores, pois como não 
havia oxigênio na atmosfera terrestre, os primeiros seres vivos 
realizavam fermentação ao invés da respiração aeróbia. 


