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OBS.: A PARTIR DAS RESOLUÇOES APRESENTADAS, TODOS OS 
EXERCICIOS PODEM SER RESPONDIDOS. 
 
Q.01-Foi notificado num artigo publicado pela revista científica 
britânica "Nature Geoscience" que os impactos de meteoritos nos 
oceanos da Terra podem ter sido os causadores da formação de 
complexas moléculas orgânicas que mais tarde originaram a vida em 
nosso planeta. Quanto a isso, uma pesquisadora da Universidade de 
Tohoku, no Japão, explica que os impactos desses corpos sobre os 
mares primitivos, muito frequentes na época, podem ter gerado 
algumas das complexas moléculas orgânicas necessárias para a vida.  

(Texto Modificado: Meteoritos contribuíram para origem  
da vida na Terra, diz estudo. http://www1.folha. 

uol.com.br/ folha/ciencia/ult306u476314.shtml: Acesso: 31/08/2012) 
 
Quanto ao assunto abordado no texto, Panspermia? Abiogênese? 
Biogênese? Criacionismo? Oparin e Haldane? Discuta o seu ponto de 
vista.  
 
Q.02-Há quatro bilhões de anos, a Terra começava a se recuperar do 
bombardeio dos corpos celestes que acompanharam o seu nascimento 
explosivo e estava suficientemente resfriada para que as águas se 
condensassem em sua superfície. Ilhas eram formadas nos oceanos 
primitivos e começaram a se juntar para formar os continentes. A terra 
estava nua e as águas desprovidas de vida, mas o cenário estava longe 
de ser calmo. Ainda nas convulsões de uma intensa atividade vulcânica, 
a jovem Terra era crivada de crateras muito quentes que cuspiam 
espessas nuvens de poeira e de fumaça. O invólucro gasoso da Terra 
era desprovido de oxigênio livre. E a superfície terrestre foi sendo 
revestida de uma película rica em compostos simples, provenientes do 
espaço e da atmosfera resultantes de combinações entre elementos, 
como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. 
Assim teriam se formado as primeiras entidades que metaforicamente 
podiam ser referidas como os germes da vida. (DUVE, 2002, p.47-48). 
DUVE. Christian. À Lécoute Du Vivante. Paris: Odile Jacob, 2002. 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, discuta a 
teoria resumida no texto. 
 
Q.03-Interessantemente, a dualidade matéria/vida nos animais já 
aparecia na escola socrática, da qual Aristóteles era membro. Nela, 
havia o pensamento de que entre os animais superiores, o “sopro vital” 
passaria para os descendentes por meio da reprodução. Entretanto, 
Aristóteles acreditava que alguns seres como os insetos, enguias e 
ostras apareciam de forma espontânea. Essa concepção é conhecida 
como “Geração Espontânea”. Descreva a “Geração Espontânea”.  
 
Q.04 -Leia o texto abaixo. 
A princípio pode lhe parecer improvável que todo ser vivo na Terra 
hoje seja prole de uma bactéria ancestral. Como uma ou algumas 
bactérias podem ter sido tão prodigiosas? Se em nove meses, um óvulo 
fertilizado pode se transformar em um ser humano, ainda que um ser 
humano rechonchudo, indefeso e sem coordenação motora, não fica 
fácil imaginar que todas as formas de vida atuais surgiram de uma só 
bactéria há mais de 3 bilhões de anos? (MARGULIS, 2001, p. 72). 
MARGULIS, Lynn. O planeta simbiótico.  
Uma nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 
 
Considerando a hipótese proposta pelos pesquisadores Oparin e 
Haldane sobre a origem dos primeiros seres vivos na Terra primitiva, 
faça o que se pede: 
A) comente brevemente a hipótese de Oparin e Haldane. 
B) quem foi o cientista responsável por testar essa hipótese? A que 

conclusão ele chegou? Comente. 
 
 
 

Q.05-Para Aristóteles, o conceito de vida estava relacionado às 
potencialidades da alma, de forma hierárquica, relacionadas às 
capacidades de nutrição (crescimento e desenvolvimento), percepção 
sensorial (dor, movimento) e pensamento. Tal conceito possivelmente 
não se aplica a todos os seres vivos. Considerando experimentos que 
foram realizados para demonstrar os princípios de origem da vida, 
analise a figura abaixo: 
 

 
 
Compare a ideia do texto com a figura. 
 
 
 
Respostas 
Q.01- 
1. BIOGENESE: A VIDA SÓ SURGE DE UM SER VIVO PRÉ EXISTENTE; 
2. PANSPERMIA: A VIDA SURGIU NA TERRA A PARTIR DE ESPOROS 

QUE VIERAM DO ESPAÇO NA SUPERFICIE DE CORPOS CELESTES, 
QUE ENTAO COLIDIRAM COM A TERRA, OS ESPOROS 
GERMINARAM E DERAM ORIGEM A TODA BIODIVERSIDADE QUE 
CONHECEMOS HJ;  

3. CRIACIONISMO: DEUS, UM SER SUPERIOR, CRIOU TODOS OS 
SERES VIVIOS DA FACE DA TERRA, E ESSES SERES VIVOS SÃO OS 
MESMOS ATE HJ, POIS NÃO ADMITE MUDANÇA (EVOLUÇÃO), 
SENDO TAMBEM FIXISTA.  

Q.03- TAMBEM CONHECIDO COMO ABIOGENESE, ESSA HIPOTESE DIZ 
QUE A VIDA SURGIU NA TERRA A PARTIR DE UM PRINCÍPIO VITAL, 
PRESENTE NO AR, QUE TRANSFORMAVA MATERIA BRUTA (SERES 
INANIMADOS) EM SERES VIVIOS, O IDEALIZADOR DESSA HIPOTESE É O 
SENHOR ARISTOTELES, FILOSOFO GREGO. 
 
Q.04-  
A) A ATMOSFERA PRIMITIVA ERA COMPOSTA DE 4 GASES: AMONIA, 

METANO, HIDROGENIO E VAPOR DE ÁGUA, ESSAS MOLECULAS, 
REAGIRAM ENTRE SI, FORMANDO MOLECULAS MAIS COMPLEXAS, 
ORGANICAS, USANDO ENERGIA ORIUNDA DAS DESCARGAS 
ELETRICAS, RAIOS U.V. E DAS ALTAS TEMPERATURAS DA EPOCA;  

B) FOI STANLEY MILLER, QUE CHEGOU À CONCLUSAO DE QUE ISSO 
PODE TER OCORRIDO NO PASSADO, POIS ELE CONSEGUIU 
PRODUZIR MOLECULAS ORGANICAS A PARTIR DOS SUPOSTOS 
GASES DA ATMOSFERA PRIMITIVA PROPOSTA POR OPARIN E 
HALDANE. 

Q.05-ARISTOTELES DEFENDE A ABIOGENESE OU GERAÇAO 
ESPONTANEA, JÁ A FIGURA ILUSTRA O EXPERIMENTO DE PASTEUR, 
QUE POR SUA VEZ, DEFENDE A BIOGENESE. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


