
 

TURMA: 7ºANO MATÉRIA: BIOLOGIA- PROFESSOR: RODRIGO 

 

 

 

Questão 01) ”Os seres vermiformes que surgem na carne em putrefação 
são larvas, um estágio do ciclo de vida das moscas. As larvas devem surgir 
de ovos colocados por moscas, e não  por geração espontânea a partir da 
putrefação da carne”. Esta hipótese foi formulada por um médico e 
biólogo italiano conhecido por:  
A) Aristóteles século IV a.C. 
B) Wiliam Havey ( 1578-1657) 
C) René Descartes ( 1596-1650) 
D) Isaac Newton (1642-1727) 
E) Francisco Redi (1626-1697) 
 
Questão 02) Alguns anos antes de a Academia Francesa de Ciências 
oferecer um prêmio compensador para quem apresentasse um 
experimento definitivo sobre a questão da geração expontânea, um 
cientista francês já havia realizado alguns experimentos sobre a origem 
dos microrganismos o qual mais tarde veio derrubar por terra esta 
hipótese e ganhar o prêmio oferecido. Este cientista hoje muito 
conhecido  por: 
A) Louis Pasteur  (1822-1895) 
B) Louis Jablot (1645-1723) 
C) John Needlham (1713-1781) 
D) Lazarro Spallanzani (1729-1799) 
E) Thomas Huxley (1825-1895) 
 
Questão 03) No século XVII, o cientista italiano Francesco Redi 
questionou se organismos vivos poderiam se originar da matéria 
inanimada ou apenas de outros organismos vivos. Em busca de uma 
resposta, realizou um experimento que consistiu em colocar pedaços de 
carne fresca em três frascos de vidro. Um dos vidros foi imediatamente 
vedado com uma tampa, o outro foi imediatamente coberto com gaze, e 
o outro permaneceu aberto. Em pouco tempo, moscas aproximaram-se 
dos vidros, mas só conseguiram pousar na carne do vidro que ficou 
aberto. Após alguns dias, a carne deste vidro estava repleta de larvas. 
 

 
 
Considerando as etapas do método científico, é correto afirmar que este 
experimento 
A) não permitiu resultados conclusivos, pois dois dos frascos 

permaneceram fechados. 
B) permitiu concluir que o ar é necessário para o crescimento das 

larvas de moscas. 
C) fortaleceu a teoria da abiogênese. 
D) comprovou que pedaços de carne mantidos em frascos cobertos 

não se deterioram. 
E) usou um dos frascos como controle para testar uma hipótese. 
 
Questão 04) De acordo com as teorias sobre a origem da vida, é correto 
afirmar que 
A) a biogênese representa as teorias que consideravam possível o 

surgimento da vida a partir de compostos inorgânicos e de outros 
mecanismos que não sejam a reprodução. 

B) a teoria da geração espontânea ou abiogênese considera que os 
seres vivos surgem somente pela reprodução, indiferente das 
espécies envolvidas nesse evento. 

C) segundo a panspermia, a vida teve origem a partir de seres vivos 
oriundos de outros locais do cosmo: essa é a teoria mais aceita até 
hoje em função das comprovadas atividades extraterrestres na 
Terra. 

D) para a teoria da evolução molecular, a vida é resultado da 
combinação de compostos inorgânicos em moléculas orgânicas 
simples que se complexaram até atingirem a capacidade de 
autoduplicação e metabolismo. 

Questão 05) O planeta Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos. 
Inicialmente sua superfície era constituída por magma quente. As rochas 
teriam se formado a seguir, com o resfriamento desse material. As 
rochas mais antigas de que se tem conhecimento datam de 3,9 bilhões 
de anos e nelas não foram encontrados registros de vida, levantando a 
questão sobre como ocorreu o surgimento da vida no planeta. (Texto 
Modificado: Bio, Sônia Lopes, 2008.) 
 
Sobre o processo em destaque no texto, é correto afirmar que: 
A) a panspermia é uma teoria que admite que a origem da vida é 

extraterrestre. 
B) a abiogênese postula que a vida surgiu de um ser vivo preexistente. 
C) o criacionismo admite o surgimento da vida extraterrestre. 
D) a biogênese afirma que a vida surgiu por geração espontânea. 
E) a teoria por evolução química postula que a vida surgiu de uma 

única molécula inorgânica. 
 
 
RESPOSTAS: 
Q.01-E Q.02-A Q.03-E Q.04-D Q.05-A 

 
 
 
 
 
 
 

 


