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QUESTÃO 01 
As imagens mostram a representação esquemática do 
experimento utilizado por Stanley Miller e um esboço feito por 
Charles Darwin. 
 

 
(https://nl.wikipedia.org. Adaptado.) 

 

 
(http://charlesmorphy.blogspot.com) 

 
A) Qual o objetivo das investigações científicas conduzidas por 

Miller em seu experimento? Qual o resultado obtido por 
Miller ao final deste experimento? 

B) Qual o objetivo das investigações científicas conduzidas por 
Darwin? Que aspecto de sua teoria Darwin não conseguiu 
esclarecer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
John Needham ferveu uma quantidade de caldo de carne de 
carneiro, encerrou-o em um frasco de vidro e selou a boca do 
frasco com uma rolha de cortiça e mástique, uma argamassa 
resinosa. Como precaução adicional, ele aqueceu o frasco em 
cinzas quentes para matar qualquer coisa viva que pudesse ter 
permanecido nele após a fervura e a vedação. Ao abrir o frasco 
depois de alguns dias, Needham examinou o caldo e viu que ele 
pululava de vida e animais microscópicos das mais variadas 
dimensões.  

(Hal Hellman. Grandes debates da ciência, 1999. Adaptado.) 

 
A) Qual teoria sobre a origem da vida o experimento de 

Needham reforçou? O que essa teoria defende? 
B) Louis Pasteur, contrariando a teoria defendida por 

Needham, colocou caldo de carne em um balão de vidro 
com um longo gargalo, que em seguida foi curvado em 
forma de “S”. Esse caldo foi fervido e permaneceu estéril por 
muito tempo, mesmo com o vidro aberto. Por que não 
surgiram micro-organismos nesse caldo, mesmo com o 
frasco aberto? Por que foi importante manter o frasco 
aberto? 

 
QUESTÃO 03 
Várias teorias ao longo dos anos tentam explicar as possíveis 
origens para a vida no planeta Terra. Na figura a seguir, está 
representado um dos experimentos feitos para explicar tal 
origem. 

 
LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia série Brasil. 

São Paulo: Ática. 2005. p. 456. (Adaptado). 

 
A partir do experimento realizado a que conclusão pode-se 
chegar sobre a origem da vida? 
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QUESTÃO 04 
No gráfico abaixo, a curva mostra a porcentagem do gás 
oxigênio (O2) na atmosfera terrestre, ao longo do tempo, em 
relação ao nível atual. Nessa curva, os pontos I, II, III e IV 
representam o surgimento de grupos de seres vivos: 
I. Eucariontes unicelulares 
II. Organismos multicelulares 
III. Cordados 
IV. Angiospermas 
 

 
 
A) Que grupos de seres vivos, surgidos depois do ponto II e 

antes do ponto IV da curva, contribuíram para o aumento do 
O2 atmosférico? 

B) Depois de que ponto assinalado na curva surgiu o 
cloroplasto? 

C) Que tipos de respiração apresentam os animais que 
surgiram a partir do ponto III da curva? 

 
QUESTÃO 05 
Os cientistas sugerem que os primeiros seres vivos da Terra 
eram os procariotos primitivos e que seres mais complexos 
evoluíram a partir destes organismos. Duas hipóteses são 
propostas para explicar essa evolução: (a) hipótese 
heterotrófica e (b) hipótese autotrófica. Construa um 
argumento que defenda a hipótese heterotrófica e outro que 
defenda a hipótese autotrófica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTAS: 
 
QUESTÃO 01 
A) O experimento de Miller tinha como objetivo recriar as condições 

da atmosfera primitiva, segundo a Teoria de Oparin-Haldane, e 
verificar a formação de moléculas orgânicas a partir das substâncias 
simples existentes no planeta primitivo. Ao final de experimento o 
cientista encontrou aminoácidos e bases nitrogenadas, além de 
cianeto e formaldeído (sopa prébiótica). 

B) Darwin buscou explicação para o processo de formação das 
espécies a partir de um ancestral comum ao longo do tempo. Em 
sua teoria ele defendia que qualquer espécie evolui de formas mas 
simples como resultado de variações selecionadas pelo meio. 
Porém Darwin não conseguiu esclarecer como tais variações 
surgem nos organismos, algo que foi esclarecido posteriormente 
pelo neodarwinismo. 

 
QUESTÃO 02 
A) O experimento de Needham defende a teoria da geração 

espontânea da vida (abiogênese). Essa teoria defende que a 
matéria inanimada, sob a ação de um princípio ativo, pode originar 
a vida formada pela matéria animada. 

B) Nos frascos de Pasteur não surgiram microorganismo, porque o 
caldo foi esterelizado aos poucos, sem fervura, e os micróbios 
ficaram retidos na curva do bico em forma de “pescoço de cisne”. 
Durante o experimento, os frascos ficaram abertos para contornar 
o argumento dos defensores da abiogênese que, se estivesse 
fechados, o “princípio ativo” não poderia entrar em contato com o 
caldo de carne. 

 
QUESTÃO 03 
Ao final do experimento houve a certificação de que as larvas na 
matéria decomposta se tratava da eclosão de ovos de moscas. Assim, 
houve a refutação da teoria da geração espontânea, concluindo que 
um ser vivo surge a partir de outro pré–existente. 
 
QUESTÃO 04 
A) Algas pluricelulares, briófi tas, pteridófi tas e gimnospermas. 
B) Os cloroplastos devem ter surgido depois do ponto I. 
C) Os mecanismos de trocas gasosas existentes nos animais, a partir 

do ponto III, são: branquial, cutânea e pulmonar. 
 
QUESTÃO 05 
A) Um argumento que valida a hipótese heterotrófica é que, no início 

da vida na Terra, os primeiros seres vivos eram muito simples e não 
tinham capacidade de produzir seu próprio alimento, fazendo 
então das substâncias orgânicas presentes no meio o principal 
substrato de alimento.  

B) Para extrair energia desses alimentos, por causa de sua natureza 
simples, utilizavam processos químicos de baixa complexidade, 
como a fermentação. 

C) Um argumento que valida a hipótese autotrófica é que no 
ambiente terrestre primitivo não havia moléculas orgânicas em 
quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros 
seres vivos. Assim, foram selecionados os seres que possuíam 
capacidade de gerar seu próprio alimento por meio de reações 
químicas simples utilizando os substratos de natureza inorgânica, 
tais como sulfeto de ferro, gás sulfídrico, presentes na crosta 
terrestre. 

 
 


