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Questão 01)     

 
EXPERIMENTO.  

Disponível: < http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/experimento-miller.htm>.  
Acesso em: 11 out. 2016. 

 
Observando-se o experimento de Stanley-Miller e Urey, na imagem 
destacada, e com os conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar: 
1) Nesse experimento, foi comprovado a origem do primeiro ser vivo. 
2) No tubo em U, durante todo o experimento, não houve a presença 

de compostos orgânicos. 
3) Miller e Urey puderam comprovar a formação dos coacervados. 
4) As descargas elétricas no experimento potencializam as reações 

entre os gases presentes no experimento. 
5) A amônia utilizada foi usada na construção dos primeiros 

monossacarídeos. 
 
Questão 02) Uma das hipóteses do surgimento dos primeiros seres vivos 
apoia-se no fato de que a fonte de alimentos seria constituída de 
moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico, as quais se 
acumulavam nos mares e lagos primitivos. Os primeiros seres vivos eram 
organismos muito simples, que ainda não teriam desenvolvido a 
capacidade de produzir substâncias alimentares, utilizando as 
substâncias orgânicas disponíveis no meio. Essa hipótese é denominada 
de 
A) panspermia. 
B) heterotrófica. 
C) geração espontânea. 
D) autotrófica. 
E) abiogênica. 
 
Questão 03) A hipótese dos geólogos, diz respeito ao planeta Terra, que 
se formou há 4,6 bilhões de anos. Em biologia, os eventos de origem e 
evolução dos primeiros seres vivos em um ambiente de Terra primitiva 
também foram hipotetizados e determinados. Com relação à origem e 
evolução dos primeiros seres vivos e Terra primitiva, assinale o que for 
correto. 
01. Os coacervados aproveitaram o fato de a Terra primitiva ser rica em 

oxigênio e desenvolveram o mecanismo de respiração aeróbia. 
02. Segundo Oparin, o primeiro ser vivo teria surgido quando uma 

molécula capaz de se duplicar (provavelmente o ácido ribonucleico) 
foi aprisionada, junto com proteínas, dentro de estruturas chamadas 
de coacervados. 

04. A Terra primitiva era formada principalmente por metano, 
hidrogênio, vapor de água e oxigênio. A camada de ozônio era bem 
formada e filtrava os raios ultravioletas do sol para catalisar reações 
químicas específicas. 

08. Em 1953, Stanley Miller reproduziu em laboratório as condições da 
Terra primitiva. Em um aparato contendo metano, amônia, 
hidrogênio e vapor da água, submetidos a fortes descargas elétricas, 
Miller obteve moléculas orgânicas. 

16. Os coacervados seriam semelhantes a uma célula primitiva, estando 
separados do ambiente por uma bicamada lipídica (membrana). 

Questão 04) 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 05) Dentre as várias hipóteses formuladas para explicar a 
origem da vida na Terra, a mais aceita é a hipótese heterotrófica, 
proposta pelo bioquímico russo A. I. Oparin, em 1938, que explica o 
surgimento da vida como uma evolução dos processos bioquímicos dos 
organismos. Os processos bioquímicos envolvidos em sua teoria são: 
1. Respiração aeróbica. 
2. Fotossíntese. 
3. Fermentação. 
Analise o texto acima e assinale a alternativa que indica a seqüência 
correta de surgimento desses processos, de acordo com a hipótese 
heterotrófica. 
A) 1, 2, 3.  
B) 2, 1, 3.  
C) 3, 1, 2. 
D) 1, 3, 2.  
E) 3, 2, 1. 
 
 
RESPOSTAS: 
Q.01-04 Q.02-B Q.03-26 Q.04-E Q.05-E 

 

 
 
 

 


