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Q.01-Sobre a origem da vida, segundo a Biologia, avalie as afirmativas 
abaixo, diga quais são falsas, caso existam, e as reescreva de forma 
adequada.  
 
01. A vida na Terra teve início com o surgimento de uma bicamada 
fosfolipídica, que envolveu moléculas com capacidade de 
autoduplicação e metabolismo. 
02. A panspermia sustenta que compostos orgânicos simples podem 
ter sido produzidos de maneira abiótica em vários pontos da Terra. 
04. Um dos primeiros cientistas a formular ideias sobre a origem da 
vida foi Alexander Oparin, estudioso que produziu aminoácidos. 
08. Atualmente a Ciência admite duas hipóteses sobre a origem da 
vida: a origem extraterrestre e a origem por evolução química. 
16. A abiogênese foi contestada por Needlham e Joblot por meio dos 
famosos caldos nutritivos preparados à base de carne. 
 
 
Q.02-O gráfico mostra a evolução da pressão de gás oxigênio na 
atmosfera terrestre em cinco estágios, ao longo de bilhões de anos. 
 

 
(www.forbes.com. Adaptado.) 

 
As plantas vasculares teriam surgido durante qual estágio indicado no 
gráfico? Discuta. 
 
Q.03-Evidências astronômicas e geofísicas indicam que a Terra se 
formou há, aproximadamente, 4,6 bilhões de anos. A princípio não era 
adequada para a vida, devido ao calor e a exposição à radiação. Os 
astrônomos estimam que a Terra tenham se tornado habitável há cerca 
de 3,8 bilhões de anos. A vida parece ter surgido mais ou menos na 
mesma época, mas não sabemos como era essa vida primitiva. (MAYR, 
2001, p. 5). MAYR, Ernest. O que é evolução. São Paulo: Rocco, 2001. 
 
Considerando-se essas informações e a peculiaridade da Terra como 
local onde a vida teve origem indica que a atmosfera primitiva 
apresentava certa composição química, discuta.  
 
Q.04- “Chuva choveu, goteira pingou...” 
Até que fosse descoberta, pelos cientistas, a necessidade do iodo no 
organismo humano e que o Serviço de Saúde o adicionasse ao sal de 
cozinha – única substância usada pela totalidade da população 
brasileira – era considerável o número de portadores de bócio. Além 
deste, tornavam-se constantes as deficiências no desenvolvimento 
somático e mental da criança, em conseqüência do mau 
funcionamento da glândula tireóide. Belkiss S. C. Mendonça. O popular, 
15/08/97. 
 
Considerando as descobertas defendidas pela Teoria Naturalista do 
cientista Oparin, justifique a afirmativa: 
“Os primeiros sistemas vivos eram heterótrofos e anaérbios, surgindo 
depois os seres autótrofos e, mais tarde, os de respiração aeróbica.” 
 
 
Q.05-Descreva a Hipótese Endossimbiótica. 
 
 
 

RESPOSTAS: 
Q.01- R: 09 
 
Q.02-R: A 
 
Q.03- a) a atmosfera primitiva, rica em elementos, como o hidrogênio, 
oxigênio e carbono, viabilizou a origem de moléculas orgânicas simples. 
 
Q.04-  
Considerando a teoria de A. Oparin como a explicação do mais provável 
mecanismo que levou ao aparecimento dos primeiros sistemas vivos, 
presume-se que inicialmente houve: 
 
–a formação de aminoácidos na atmosfera primitiva da Terra a partir 
de gases como o metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor d’água, em 
presença e centelhas elétricas e radiações ultravioletas; 
–o acúmulo de vapor d’água na atmosfera pela atividade vulcânica, 
disso decorrendo as chuvas que levavam os aminoácidos para o solo; 
–a síntese de peptídeos por desidratação dos aminoácidos sobre as 
rocas quentes e o aparecimento de substâncias albuminóides; 
–o aparecimento dos mares e o acúmulo de proteínas na água; 
–a formação de colóides e coacervados; 
–o aparecimento dos ácidos nucléicos, nucleoproteínas e protogenes; 
–a associação dos protogenes em cromossomos primitivos que se 
envolviam nos coacercados: –surgindo, assim, as pré-células ou células 
primitivas. 
 
Posto isto, os pesquisadores presumiram que os primeiros seres vivos 
deveriam ser autotróficos, baseados  no fato de que todos os seres 
vivos necessitam de alimento, e a primeira forma de vida deve ter sido 
capaz de produzir-lo. Os organismos capazes de produzir ser próprio 
alimento orgânicos, a partir de compostos inorgânicos (autótrofos), 
exigem um equipamento muito sofisticado de enzimas e outras 
substâncias, como acumuladores de energia (ATP) e transportadores 
de elétrons que, evidentemente, não deveriam estar presentes nos 
padrões estruturais mais modestos das primeiras células que surgiram. 
De acordo com os conhecimentos sobre a evolução das espécies, os 
organismos mais complexos resultaram naturalmente do acúmulo de 
pequenas modificações ocorridas num grande espaço de tempo em 
organismos mais simples, justificando-se, assim, a idéia de que os 
primeiros microorganismos eram heterótrofos. 
A quantidade de matéria orgânica acumulada naquele imenso caldo, 
por tanto tempo, certamente serviu de nutrição a tais seres até o dia 
em que em algum deles ocorreu uma nova síntese e surgiu a clorofila. 
A linhagem dos seus descendentes originaria um novo tipo de ser que 
se comportaria segundo um novo padrão de vida: o autotrofismo. 
Daí em diante, os autótrofos realizariam a síntese de seus alimentos, 
lançando oxigênio livre na atmosfera. O depósito progressivo de 
oxigênio no ar abria, por sua vez, uma porta pra o aparecimento dos 
seres de respiração aeróbia. 
 
Q.05- Reza a Lenda que... as mitocondrias e os plastos eram células que 
viviam livremente... e um dia elas entraram de alguma forma dentro de 
outra celula... e uma passar fornecer coisas legais.... e a outra coisas 
divertidas... e foi dos mais massa pras duas... dai elas passaram a se 
dividir juntas... e não mais é possível separa-las.... q bom!! E temos 
evidencias disso.... como a presença de duas membranas... material 
genético próprio... ribossomos.... capacidade de se auto duplicar....  
 
 


