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Q.01-Em 1860, Pasteur conseguiu uma vitória para a teoria da 
biogênese, enfraquecendo a confiança na abiogênese, com uma 
experiência simples e completa. Analise o esquema dessa experiência, 
mostrado a seguir, e descreva sucintamente o objetivo de cada etapa 
como também a conclusão da experiência. 
 

 
Q.02- O que é vida? Para fazer uma discussão sobre o conceito de vida 
é necessário analisar as concepções existentes ao longo da história da 
humanidade. Há uma enorme diversidade de definições de vida, sendo 
Aristóteles (384 – 322 a.C.) o primeiro pensador que trabalhou com 
uma definição de vida, em seu tratado denominado “Da Alma”. O autor 
afirmou que os seres animados contêm um princípio de vida, 
denominada psykhé (alma), que os difere dos seres inanimados. O 
termo vida também está presente no Velho e Novo Testamentos. De 
acordo com a tradição cristã, a vida seria o oposto de morte, aquilo que 
nos salva da destruição. Durante o século XIX, com a descoberta dos 
ácidos nucleicos, a concepção de vida começou a ser diretamente 
relacionada com a genética. 

ANDRADE; SILVA; CALDEIRA, 2009, 
A concepção de professores de Biologia 

sobre o conceito de vida. (adaptado) 

Logo, conforme o texto acima, do ponto de vista do significado 
biológico, pode-se concluir que a concepção de vida está diretamente 
ligada: 
A) à existência de um princípio vital, que seria uma alma derivada 

diretamente de Deus. 
B) à capacidade dos seres vivos de produzirem cópias de si mesmos. 
C) aos nutrientes orgânicos capazes de fornecer energia para 

manutenção da vida. 
D) à percepção de estímulos do ambiente e resposta imediata com 

movimentação ativa. 
E) à existência de uma “alma” que regula o funcionamento do 

organismo e suas interações bioquímicas. 
 
 
Q.03- Em 1953, Miller e Urey construíram um aparelho que simulava as 
condições supostamente existentes na Terra primitiva. O aparelho, 
ilustrado abaixo, consistia de um sistema fechado sem oxigênio, cuja 
(1) era submetida a ciclos de aquecimento  e onde eram inseridos 
gases atmosféricos (2). Os gases presentes no sistema eram expostos a 
(3) e ciclos de resfriamento (4) e, a seguir, misturados com uma solução 
de (5). 

 
Considerando que o experimento foi usado para testar a hipótese de 
Oparin e Haldane, sobre a origem da vida, quais são as moléculas / 
estruturas de serem encontrados no experimento, e ilustrados pelos 
números de 1 a 5? 

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 
01. Oparin e Louis Pasteur. 
02. Charles Darwin e Von Helmont. 
03. Von Helmont e Francesco Redi. 
04. Francesco Redi e Spallanzani. 
05. Spallanzani e Needham. 
 
 
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  
A) Fotossíntese.  
B) Quimiossíntese.  
C) Abiogênese.  
D) Fermentação.  
E) Biogênese.  
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RESPOSTAS: 
1) Por volta de 1860, Pasteur começou uma análise longa e lógica de 
todo o problema da origem da vida. Ele havia demonstrado, em mais 
de uma ocasião, que o ar é uma fonte de microorganismos. Entretanto, 
isso não foi suficiente para invalidar a hipótese da abiogênese. 
Finalmente, Pasteur idealizou os famosos frascos com “pescoço de 
cisne” e com eles realizou experiências conclusivas. Assim, montou a 
seguinte experiência: 
Etapa 1: Colocou solução nutritiva em frasco com acesso ao ar,  com o 
objetivo de fornecer condições para que os microrganismos, sempre 
presentes nas mãos, no solo e no ar, não perdessem sua vitalidade. 
Etapas 2 e 3: Curvou o gargalo do frasco, na forma de “S” para dificultar 
a entrada de mais ar contaminado depois da fervura, que foi feita com 
o objetivo de esterilizar a solução, e ao mesmo tempo permitir que  os 
vapores saíssem livremente pela estreita abertura superior do gargalo . 
Etapa 4: Em seguida, deixou o frasco esfriar, e observou que o líquido 
em tal frasco permaneceu imutável indefinidamente. Parecia que o ar 
comum, entrando com força durante os primeiros momentos do 
resfriamento, deveria penetrar no frasco num estado de completa 
impureza. Isto é verdade, mas ele encontra um líquido numa 
temperatura ainda próxima do ponto de ebulição. A entrada do ar 
ocorre, então, mais vagarosamente e, quando o líquido se resfriou 
suficientemente, a ponto de não ser mais capaz de tirar a vitalidade 
dos germes, a entrada de ar será lenta, de maneira a deixar nas curvas 
úmidas do pescoço toda a poeira e germes capazes de agir nas 
infusões. 
Etapa 5: Pasteur pôde, então provar que, apesar do líquido ter sido 
fervido, ele ainda possuía a capacidade de manter vida se um 
organismo fosse nele introduzido, com a quebra do gargalo. Conseguiu, 
pois, uma vitória para a biogênese. 
 
2) B 
 
3) 1= agua; 2= amônia+metano+hidrogênio; 3= descargas elétricas; 4= 
resfriamento mesmo, por meio de um condensador!!; 5= moléculas 
orgânicas. 
 

 
4) 04 
 
5) D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


