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ROTEIRO 50 – ORIGEM DA VIDA
Questão 1 (UEL) De acordo com a hipótese
heterotrófica, o primeiro ser vivo do planeta Terra
obtinha energia para seu metabolismo por meio de
um processo adequado às condições existentes na
atmosfera
primitiva.
Assinale
a
alternativa
que
apresenta,
corretamente, a sequência ordenada dos
processos energéticos, desde o surgimento do
primeiro ser vivo do planeta.
a) Fotossíntese,
respiração
aeróbia
e
fermentação.
b) Respiração
aeróbia,
fermentação
e
fotossíntese.
c) Respiração
aeróbia,
fotossíntese
e
fermentação.
d) Fermentação, fotossíntese e respiração
aeróbia.
e) Fermentação,
respiração
aeróbia
e
fotossíntese.
Questão 2 (UEFS) A hipótese heterotrófica
proposta pelos pesquisadores Oparin e Haldane
defende a importância de uma evolução química
que teria antecedido a formação do primeiro
protobionte.
A respeito desse tema, pode-se afirmar:
a) A formação de moléculas orgânicas — como as
proteínas — nas condições existentes na Terra
primitiva prescindiu de uma composição
química peculiar presente na atmosfera
existente à época.
b) O acúmulo gradual dos diversos tipos de
proteínas nos oceanos primitivos foi suficiente
para a construção das estruturas celulares
presentes nos primeiros seres vivos.
c) A presença de uma atmosfera oxidante
favoreceu o acúmulo de componente orgânico
nos oceanos da Terra primitiva, dando origem
ao que se convencionou chamar de ‘sopa
primordial’.
d) A camada de ozônio presente na atmosfera
primitiva foi fundamental para que gases,
como H2O, N2, CH4 e NH3interregissem na
formação das primeiras moléculas orgânicas.
e) A interação de uma membrana lipoproteica
com a estrutura dos coacervados permitiu um

maior controle no trânsito de substâncias, o
que favoreceu uma estabilidade química
essencial ao metabolismo da célula primordial.
Questão 3 (UECE) Para tentar responder à
pergunta: “Como foi possível aos primeiros
organismos vivos adquirirem seus componentes
orgânicos básicos?”, o bioquímico Alexander I.
Oparin propôs a teoria da origem precoce da vida,
na história da Terra, postulando que a atmosfera
foi, naquele tempo, muito diferente da que existe
hoje. Essa atmosfera proposta por Oparin era rica
em:
a) oxigênio, água e metano.
b) oxigênio, água e amônia.
c) metano, oxigênio e amônia.
d) metano, amônia e água.
Questão 4 (UNICENTRO) Com relação aos
princípios primordiais que norteiam os estudos em
Biologia, pode-se afirmar:
a) Os organismos vivos descendem de distintos
ancestrais, estando, portanto, distantes
evolutivamente uns dos outros.
b) Organismos com certos traços biológicos
sobrevivem e se reproduzem melhor sob
conjuntos específicos de condições.
c) O surgimento de células espontaneamente, a
partir da matéria não viva, possibilita a
reprodução de inúmeras outras com
constituição química variada.
d) Alterações anatômicas e fisiológicas induzidas
pelo ambiente aumentam a probabilidade de
sobrevivência dos organismos.
e) Pequenas modificações anatomofisiológicas
possibilitam a ocupação dos seres vivos nos
hábitats que apresentam condições climáticas
extremas.
Questão 5 (UNICENTRO) A ideia de que os seres
vivos podiam surgir por outros mecanismos além
da reprodução foi muito difundida na antiguidade
e ficou conhecida como teoria da geração
espontânea ou teoria da abiogênese. A queda
desta teoria teve início na década de 1860 com os
experimentos de Louis Pasteur, o que levou a uma
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nova questão: se os seres vivos não provêm da
matéria inanimada, como surgiram na Terra pela
primeira vez? Sobre este tema, analise as assertivas
a seguir e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I. Nos experimentos de Pasteur o caldo nutritivo do
frasco com “pescoço de cisne” manteve-se livre de
microrganismos, mas se o gargalo fosse quebrado
surgiam novos microrganismos no caldo,
comprovando que os microrganismos eram
trazidos
pelo
ar.
II. Atualmente uma das teorias para explicação da
origem da vida é a panspermia que considera que
a vida na Terra se originou de seres vivos ou
substâncias precursoras de vida provenientes de
outros
locais
do
cosmo.
III. A teoria da evolução química admite que a vida
surgiu como resultado de um processo de evolução
química, em que compostos inorgânicos se
combinaram originando moléculas orgânicas
relativamente simples, que por sua vez se
combinaram e formaram moléculas complexas
com capacidade de se autoduplicar e realizar
metabolismo, sendo os primeiros seres vivos.
IV. A teoria moderna da abiogênese admite que,
ainda hoje, nos ambientes extremos do globo
terrestre existem condições capazes de originar a
vida a partir de compostos inorgânicos, sendo estes
os locais mais propícios para o surgimento de novas
espécies.
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas III e IV.
e) I, II, III e IV.

recentemente, demonstrou interesse em uma
tecnologia que tem propulsionado torpedos da
Marinha dos EUA. A Marinha começou a
experimentar com os chamados Sistemas de
propulsão de Energia Química Armazenada (SCEPS)
na década de 1920, mas foi só nos anos 1980 que
engenheiros da Universidade da Pensilvânia
adaptaram a tecnologia para ogivas capazes de ir
rápido e fundo o suficiente em sua caça a
submarinos soviéticos. O sistema SCEPS aproveita
a reação química de dois reagentes que
permanecem armazenados e separados até serem
necessários. Em torpedos, o sistema normalmente
mantém sua energia em reserva como um bloco
sólido de lítio e um tanque do gás inerte
hexafluoreto de enxofre. Quando acionada, a
reação dos dois materiais gera calor, que gira a
turbina a vapor da arma para produzir milhares de
quilowatts (kW) de energia. O engenheiro de
sistemas espaciais da Universidade da Pensilvânia
propôs uma missão de demonstração para Vênus,
onde uma sonda robótica de pouso, alimentada
pelo sistema SCEPS, aproveitaria o dióxido de
carbono atmosférico do planeta para reagir com o
lítio. O calor resultante poderia acionar um gerador
elétrico para produzir energia equivalente a cerca
de três lâmpadas, uma reserva, ou receita
considerável para missões espaciais. (HSU, 2015, p.
16).
Considerando-se que Vênus esteja na eminência de
apresentar uma forma de vida semelhante àquela
que surgiu na Terra há, aproximadamente, 3,8
bilhões de anos e com a suas condições abióticas, é
possível supor que esse ser vivo poderia
a) dispensar atividades metabólicas, uma vez que
seriam fotoautótrofo.
b) exibir uma organização estrutural semelhante
àquela do bacteriófago.
c) apresentar respiração aeróbica, aproveitando
melhor a energia contida nas moléculas de
CO2.
d) realizar um processo autotrófico, por conta da
fonte de carbono disponível na atmosfera.
e) prescindir da existência da membrana
plasmática, que isolaria a célula do meio.

Questão 6 (UNEB) Até recentemente, a Nasa
enfrentou uma aguda escassez de plutônio, o que
comprometeu suas futuras missões ao espaço
incomensurável. Em 2013, o Departamento de
Energia dos EUA anunciou, após uma pausa de 25
anos, que reiniciaria a produção de plutônio-238, a
espinha dorsal das baterias nucleares de longa
duração, que têm alimentado numerosas missões
desde 1969. A escassez de plutônio mais o
pequeno estoque existente mal atendem às
missões planetárias para as gélidas luas de Júpiter
Questão 7 (UPE) O experimento, utilizando-se de
e Saturno, planejadas para a próxima década. Por
frascos de vidro, com o formato de “pescoço de
essa razão, a Nasa tem estudado alternativas e,
cisne”, contendo um “caldo nutritivo” e submetido
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primeiramente ao isolamento e posteriormente à
exposição ao ar, conforme figura abaixo, foi usado
para se provar a origem da vida.

O autor e a teoria por ele provada foram
respectivamente:
a) Charles Darwin e Teoria da Evolução.
b) Francesco Redi e Teoria da Abiogênese.
c) Aristóteles e Teoria da Geração Espontânea.
d) Louis Pasteur e Teoria da Biogênese.
e) Louis Joblot e Teoria da Seleção Natural.

1. A simbiose teve papel relevante na origem dos
eucariontes.
2. A diversidade de funções desempenhadas pelo
RNA leva a crer que este tenha sido precursor do
DNA.
3. Organismos multicelulares, como as plantas,
foram responsáveis pelo início do grande aumento
da concentração de oxigênio na atmosfera
terrestre.
4. A existência do oxigênio na atmosfera terrestre
foi imprescindível para o surgimento da vida.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são
verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

Questão 10 (UECE) Interessantemente, a dualidade
matéria/vida nos animais já aparecia na escola
Questão 8 (UNICENTRO) Segundo a teoria de
socrática, da qual Aristóteles era membro. Nela,
Oparin, a vida na Terra poderia ter sido originada a
havia o pensamento de que entre os animais
partir de substâncias orgânicas formadas pela
superiores, o “sopro vital” passaria para os
combinação de moléculas, como metano, amônio,
descendentes por meio da reprodução. Entretanto,
hidrogênio e vapor de água, que compunham a
Aristóteles acreditava que alguns seres como os
atmosfera primitiva da Terra. A esse processo
insetos, enguias e ostras apareciam de forma
seguiram-se a síntese proteica nos mares
espontânea. Essa concepção é conhecida como
primitivos, a formação dos coacervados e o
“Geração Espontânea”. Contextualizando então a
surgimento das primeiras células.
definição de “vida” a partir dessa informação,
Considerando-se os processos de formação e as
assinale a opção correta.
formas de utilização dos gases oxigênio e dióxido
a) Um experimento de laboratório de Louis
de carbono, a sequência mais provável dos
Pasteur (1822-1895) validou o pensamento de
primeiros seres vivos na Terra foi
Aristóteles e a ideia da geração espontânea.
a) autotróficos, heterotróficos anaeróbicos e
b) Jean Baptista Lamarck (1894-1980) procurou
heterotróficos aeróbicos.
entender a origem da vida como parte da
b) heterotróficos anaeróbicos, heterotróficos
evolução de reações bioquímicas, mediante a
aeróbicos e autotróficos.
competição e seleção darwiniana, na terra préc) autotróficos,
heterotróficos
aeróbicos,
biótica (antes do surgimento da vida).
heterotróficos anaeróbicos.
c) Um conceito moderno, posterior à invenção
d) heterotróficos anaeróbicos, autotróficos,
do microscópio e à descoberta do código
heterotróficos aeróbicos.
genético é o de que um organismo vivo é
e) heterotróficos
aeróbicos,
autotróficos,
baseado na célula, onde a informação genética
heterotróficos anaeróbicos.
está
codificada
no
DNA
(ácido
desoxirribonucleico)
e
se
expressa
na
forma
de
Questão 9 (UFPR) Considerando as teorias mais
aminoácidos.
aceitas atualmente para a origem da vida e o início
d) Apenas quatro elementos químicos – carbono,
da história dos seres vivos, considere as seguintes
hidrogênio, oxigênio e nitrogênio (CHON) –
afirmativas:
somam 99,9% da matéria viva. Eles estão entre
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os cinco mais abundantes do Universo, só
deixando de fora o hélio, que não faz ligações
químicas.
Questão 11 (ENEM)

A árvore filogenética representa uma hipótese
evolutiva para a família Hominidae, na qual a sigla
“m.a.” significa “milhões de anos atrás”. As
ilustrações representam, da esquerda para a
direita, o orangotango, o gorila, o ser humano, o
chimpanzé e o bonobo.
Disponível em: www.nature.com. Acesso em: 6
dez. 2012 (adaptado).
Considerando a filogenia representada, a maior
similaridade genética será encontrada entre os
seres humanos e:
a) Gorila e bonobo.
b) Gorila e chimpanzé.
c) Gorila e orangotango.
d) Chimpanzé e bonobo.
e) Bonobo e orangotango.
Questão 12 (UFTM) Considere o seguinte trecho:
(...) apesar de suas enormes diferenças, peixes e
mamíferos têm aproximadamente os mesmos
genes, tal como os crocodilos e os pardais.
(François Jacob. O ratinho, a mosca e o homem.)
O que explica a produção dessa diferença é
a) a existência de um código genético universal e
degenerado entre os seres vivos.
b) a ocorrência do mesmo tipo de transcrição e
de tradução que acontecem nesses genes.
c) que diferentes tipos de RNA mensageiro são
transcritos em cada espécie.

d) a preservação do dogma central da biologia,
isto é, um gene para cada proteína.
e) a existência de um ancestral comum entre os
mais distintos seres vivos.
Questão 13 (UCS) 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 14 (UFMG) Em 1745, o cientista John
Needham realizou o seguinte experimento:
Colocou caldo de galinha previamente aquecido
em tubos de ensaio. Fechou os tubos de modo a
impedir a entrada de ar e aqueceu o material
novamente. Depois de alguns dias, esse material
estava repleto de pequenos organismos.
Considerando os resultados desse experimento e
os conhecimentos atuais, é CORRETO afirmar
que
a) o aquecimento do material foi insuficiente
para matar os organismos existentes nos
tubos.
b) os organismos que foram encontrados nos
tubos estavam mortos, por falta de oxigênio.
c) os organismos que apareceram no material
vieram de material não vivo presente nos
tubos.
d) os tubos e os alimentos utilizados estavam
completamente esterilizados.

Questão 15 (UFAM) Acredita-se que nosso planeta
possua mais de 4 bilhões de anos, porém somente
há pouco mais de 500 milhões de anos surgiram as
primeiras moléculas com capacidade de
autoduplicação, responsáveis pelo surgimento da
vida. Naquela época, a atmosfera da Terra era
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composta por metano, amônia, hidrogênio e água,
os quais, sob o efeito da radiação ultravioleta e de
descargas elétricas, promoveram diversas reações
químicas na atmosfera, levando ao surgimento de
moléculas simples (álcoois, aminoácidos e
açúcares). Essas moléculas simples, transferidas
aos mares, foram responsáveis pela formação de
moléculas mais complexas, como as proteínas, as
quais originaram aglomerados denominados de
coacervados e, por sua vez, as microesferas. Esses
aglomerados podem ser considerados os primeiros
seres vivos, pois se acredita que eram capazes de
reprodução.
A respeito dos compostos orgânicos em destaque
e suas propriedades, analise as proposições a
seguir:
I. A formação dos coacervados somente foi possível
devido à presença de átomos de carbono, pois são
capazes de formar cadeias carbônicas.
II. Dentre as moléculas simples, pressupõe-se o
metanal como sendo o álcool formado a partir da
reação de oxidação do metano.
III. Os primeiros aminoácidos formados são as
unidades formadoras do DNA.
IV. No início da vida, pressupõe-se que a atmosfera
era básica e inflamável, pois havia amônia e
metano, respectivamente.
V. As moléculas de metano, amônia e água
possuem em comum a mesma hibridização do
átomo central (sp3 ), porém não possuem a mesma
geometria moléculas devido à presença ou
ausência de pares de elétrons não ligantes no
átomo central.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as proposições I, II e V estão
corretas.
b) Somente as proposições I, III e V estão
corretas.
c) Somente as proposições I, IV e V estão
corretas.
d) Somente as proposições II e IV estão corretas.
e) Somente as proposições III e IV estão corretas.

afirmam ter identificado os fósseis de tais células
primitivas em rochas da província de Quebec, no
Canadá. Os fósseis – basicamente fragmentos de
bactérias – têm pelo menos 3,77 bilhões de anos,
mas é possível que cheguem a 4,3 bilhões de anos
de idade.
Os fósseis de bactérias encontrados fortalecem a
hipótese ————————, em que os primeiros
organismos da Terra seriam seres ———————.
Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do texto.
a) autotrófica – fotossintetizantes
b) autotrófica – quimiossintetizantes
c) heterotrófica – quimiossintetizantes
d) autotrófica – fermentadores
e) heterotrófica – fermentadores
Questão 17 (UNICENTRO) A vida foi-se tornando
possível na Terra à medida que o planeta se
resfriava, sua superfície se solidificava, formava-se
água líquida sobre a superfície e aos poucos se
constituía a atmosfera terrestre. Voltando no
tempo, tão longe o bastante, você eventualmente
terá de explicar como as substâncias químicas da
vida — especialmente proteínas e ácidos nucleicos
— se formaram no ambiente da Terra
primitiva. (LAURENCE, 2005, p. 5-9).

Com base análise da figura e nos conhecimentos
sobre a origem dos primeiros seres vivos no
planeta Terra, é correto afirmar:
a) A figura representa o modelo do equipamento
do pesquisador Oparin para testar a hipótese
de que faltava oxigênio livre na atmosfera da
Terra.

Questão 16 (Univag) Os primeiros seres vivos da
Terra eram tão “durões” que conseguiam energia a
partir da oxidação do ferro, mergulhados na água
escaldante de chaminés vulcânicas no fundo do
oceano. Esse, ao menos, é o cenário traçado por
um novo estudo internacional, cujos autores
www.nerdcursos.com.br
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b) Esse experimento é considerado um marco
histórico inquestionável nas pesquisas a
respeito da origem da vida.
c) A figura representa, basicamente, um sistema
fechado
que
conseguiu
demonstrar,
experimentalmente, que, nas condições
primitivas da Terra, seria possível aparecerem
moléculas orgânicas através de reações
químicas na atmosfera.
d) Os coacervados, nome que se deve a Miller,
não são células, mas, sim, precursores delas, e
esse grupo indicava que havia a possibilidade
de formação de sistemas separados do meio
que com ele trocavam substâncias.
e) A teoria de Oparin ditava que as células
deveriam ser estruturas muito simples, graças
aos resultados do experimento realizado por
Miller, ilustrado acima.
Questão 18 (UPE) Há 4 bilhões de anos, a
atmosfera da Terra não continha oxigênio, mas,
outros gases, como metano, amônia e vapor
d’água, dentre outros. A Terra primitiva não
sustentava a vida. A abiogênese teria ocorrido uma
vez na história do planeta, no início de tudo. A
figura abaixo ilustra a sequência da Teoria da Sopa
Primordial, testada por Stanley Miller e Harold
Urey (1953), que bombardearam, com raios UV e
descarga de eletricidade, uma “sopa” feita com
água, amônia, metano e hidrogênio.

Assinale a alternativa CORRETA que represente os
produtos (A, B, C) e os catalisadores (I e II),
conforme o esquema acima.
a) A – Aminoácidos, B – Coacervados, C – Células
primitivas, I – A chuva arrastou os compostos
para o solo e os mares, onde eles se
combinaram com outras substâncias, II –
Moléculas de lipídios isolaram as moléculas
orgânicas.
b) A – Compostos inorgânicos, B – Células
primitivas, C – Tecidos fotossintetizantes, I –
Água rica em sais minerais catalisou a
combinação de diversas moléculas com
compostos inorgânicos, II – Moléculas de
açúcares, na presença de oxigênio e gás

carbônico, formaram células especializadas
em fotossíntese.
c) A – Moléculas de gás ozônio, B – Composto
orgânico, C – Organismo unicelular, I –
Substâncias combinaram-se com outras
substâncias em poças de água, II – Moléculas
de metano combinaram-se com moléculas de
água, formando as primeiras células.
d) A – Coacervados, B – Moléculas orgânicas, C –
Microrganismos, I – Moléculas orgânicas
combinaram-se
com
moléculas
de
aminoácidos nos mares primitivos, II –
Atmosfera rica em oxigênio acelerou o
metabolismo das células, aperfeiçoando as
organelas.
e) A – Organismo unicelular, B – Organismo
pluricelular, C – Células orgânicas, I – Oxigênio
formado pela combinação de água, metano e
amônia estimulou a divisão das células, II –
Formação dos mares acelerando a combinação
de moléculas orgânicas.
Questão 19 (UFRGS) Leia a tira abaixo.

Com base nos dados apresentados na tira acima e
em seus conhecimentos sobre a presença de vida
na Terra, considere as afirmações abaixo.
I - A presença de metano poderia ser indício de vida
em Marte, uma vez que algumas espécies
procariontes conhecidas produzem metano
através da redução de CO2.
II - A atmosfera de Marte apresenta os mesmos
componentes da atmosfera atual da Terra, mas, em
nosso planeta, o oxigênio é o componente
predominante.
III - A capacidade de quebrar moléculas de água, na
Terra, levou à liberação de O2, o que abriu caminho
para a evolução das reações de oxidação aeróbicas.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
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Questão 20 (ENEM) Em certos locais, larvas de
moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas
como iscas para pesca. Alguns criadores, no
entanto,
acreditam
que
essas
larvas
surgem espontaneamente do arroz cozido, tal
como preconizado pela teoria da geração
espontânea.
Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas
ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e
Pasteur, que mostraram experimentalmente que
a) seres vivos podem ser criados em laboratório.
b) a vida se originou no planeta a partir de
microrganismos.
c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro
ser vivo pré-existente.
d) seres
vermiformes
e
microrganismos
são evolutivamente aparentados.
e) vermes e microrganismos são gerados pela
matéria existente nos cadáveres e nos caldos
nutritivos, respectivamente.

( ) Defendeu a teoria da geração espontânea. Seus
experimentos não se cercavam dos devidos
cuidados de acesso a microrganismos, os quais
cresciam nas infusões preparadas e aquecidas;
segundo ele, os germes apareciam por geração
espontânea.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
a) 2, 4, 5, 1, 3.
b) 4, 3, 2, 5, 1.
c) 3, 1, 4, 5, 2.
d) 5, 4, 3, 2, 1.
Questão 22 (UECE) Recentemente, pesquisadores
dissolveram em água material orgânico extraído
dos meteoritos e obtiveram coacervados,
reforçando a teoria da pangênese sobre a origem
da vida. Coacervados são
a) bolsas
delimitadas
por
membranas
lipoprotéicas.
b) estruturas precursoras das bactérias,
apresentando membrana, material genético,
porém, sem parede celular.
c) estruturas semelhantes a arqueobactérias,
que não dependem da fotossíntese para
sobreviver.
d) aglomerados de proteínas que se formam
espontaneamente em soluções aquosas com
certo grau de acidez e de salinidade,
envolvidos por uma película d'água.

Questão 21 (UECE) Acontecimentos históricos
refletem apoios ou contestações relacionadas a
disputas entre as teorias da Abiogênese e da
Biogênese. No que concerne a esse assunto,
associe o nome do autor ao experimento ou à
teoria a seguir, numerando a segunda coluna de
acordo com a primeira.
1. REDI
2. SPALLANZANI
3. NEEDHAM
4. PASTEUR
Questão 23 (UDESC) Em 1972, a equipe do
5. OPARIN
arqueólogo Richard Leakey encontrou, nas
( ) Efetuou a esterilização de caldos nutritivos,
imediações do Lago Turkana, o crânio e os ossos de
fechando-os hermeticamente nos frascos que os
um Homo rudolfensis de 1,9 milhões de anos. Esta
continham. Foi o precursor dos enlatados.
espécie teria coabitado o território africano ao
( ) Elaborou experimento, alongando os gargalos
mesmo tempo em que três outras; o Homo habilis,
dos frascos que continham os caldos nutritivos, os
o Homo erectus e o Paranthropus boisei. Em 1974,
quais ficaram parecendo pescoço de cisne. Provou
pesquisadores descobriram, na Etiópia, um fóssil
definitivamente a impossibilidade da geração
de 3,2 milhões de anos, ao qual apelidaram de
espontânea.
Lucy. Em 2017, foram publicadas pesquisas a
( ) Defendeu a teoria da origem da vida de forma
respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados
espontânea nos mares primitivos.
no Marrocos, os quais contariam com cerca de 300
( ) Por meio de experimento com frascos contendo
mil anos.
carne, cobertos com material do tipo gaze, para
Disponível em www.bbc.com, acessado em 15 de
impedir o acesso de moscas, e com frascos não
março de 2018.
cobertos que permitiam acesso livre desses insetos
Estas descobertas foram essenciais para o
à carne, provou que larvas de moscas não se
desenvolvimento de pesquisas, a respeito da
originavam espontaneamente.
evolução de espécies, pois elas poderiam ser
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referentes aos antepassados diretos da espécie
humana. A este respeito, é correto afirmar:
a) A descoberta de 2017 refuta a teoria de que a
origem da vida humana seria na África,
deslocando-a para a península arábica.
b) Os seres humanos que habitam a África, a
América e a Europa não fazem parte da mesma
espécie.
c) É consensual, para a comunidade científica, a
afirmação de que a espécie humana é
originária do Continente Africano.
d) Não existem consensos a respeito de qual
continente teria se originado a espécie
humana.
e) O Homo sapiens é, evidentemente, anterior ao
Homo rudolfensis.
Questão 24 (UEFS) 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).
Considerando-se essas informações e a
peculiaridade da Terra como local onde a vida teve
origem indica que
a) a atmosfera primitiva, rica em elementos,
como o hidrogênio, oxigênio e carbono,
viabilizou a origem de moléculas orgânicas
simples.
b) havia energia luminosa, prontamente
assimilada pelos primeiros seres vivos, para a
síntese de seu próprio alimento.
c) sua
atmosfera,
altamente
oxidante,
potencializou várias combustões, gerando
energia para os primeiros seres vivos.
d) a formação da camada de ozônio, logo depois
de sua origem, facilitou o surgimento da vida.
e) a síntese de moléculas orgânicas possibilitou,
de imediato, a origem da vida.

de vida estivesse equipada para suportá-las.
Posteriormente, a situação se acalmou, e a vida
evoluiu ajustando-se à mudança de condições. Mas
ainda restam pequenas ilhotas de ferocidade e,
nelas, as relíquias inalteradas de uma era ancestral
ainda fazem o que vêm fazendo há tempos
imemoráveis.
As “relíquias inalteradas” fazem parte de um grupo
de organismos que podem ser caracterizados pela
seguinte afirmação:
a) São seres unicelulares aeróbios preservados a
partir do “holocausto do oxigênio” e mantidos
inalterados até os dias atuais.
b) São eucariontes anaeróbios que não sofreram
a relação de endossimbiose e, por isso, não
apresentam mitocôndrias da mesma forma
que os seus ancestrais.
c) São procariontes anaeróbios do tipo arqueas,
que se modificaram muito pouco ao longo do
tempo e que ainda ocupam nichos ecológicos
semelhantes aos ocupados pelos procariontes
ancestrais.
d) São espécies de tubarões paleozoicos abissais,
que sofreram limitada ação da seleção natural
ao longo do tempo geológico e, por isso,
apresentam as características similares aos
primeiros peixes cartilaginosos.
e) São bactérias púrpuras, que apresentam
capacidade fotossintética com utilização de
H2S como doador de hidrogênio de forma
equivalente às antigas cianobactérias
protobiontes.
Questão 26 (Unisinos) A Hipótese Heterotrófica
sobre a origem da vida na Terra afirma que, ao
longo do tempo, ocorreu uma série de eventos que
transformaram o ambiente primitivo totalmente
inorgânico em um ambiente complexo, com
organismos vivos. De acordo com essa hipótese, o
primeiro evento importante para que isso
ocorresse foi
a) formação de aminoácidos.
b) formação de proteínas.
c) formação de coacervados.
d) aparecimento de autótrofos.
e) aparecimento de heterótrofos.

Questão 25 (UEFS) É possível que, há bilhões de
anos, as condições na Terra fossem bastante
inóspitas — com enxofre e metal jorrando do
Questão 27 (UnP) Segundo Oparin, a vida se
oceano, e sem oxigênio — e que a primeira forma
instalou na Terra numa forma lenta e ocasional,
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nos oceanos primitivos do nosso planeta, onde
havia água, obviamente, e na atmosfera se
encontrava metano, hidrogênio sob forma
amoniacal. Esta teoria procura explicar que a vida
surgiu no nosso planeta:
a) a partir dos cosmozoários
b) após a síntese natural das proteínas
c) começando pelos seres autótrofos
d) pela panspermia cósmica
Questão 28 (IFSulDeMinas)
Encontrada a evidência de vida mais antiga
Uma equipe internacional de geólogos,
paleontólogos e nanotecnólogos encontrou
estruturas tubulares e filamentosas que, segundo
interpretam, representam bactérias fósseis. Foram
encontradas em fumarolas hidrotermais do fundo
do oceano de 3,77 a 4,28 bilhões de anos atrás.
Como a Terra tem 4,5 bilhões de anos, esses
microfósseis representam as mais antigas
evidências de vida de que temos registro até agora.
Adaptado de Encontrada a evidência de vida mais
antiga- JAVIER SAMPEDRO – 02/03/2017
Considerando a teoria heterotrófica da formação
dos primeiros seres vivos, essas bactérias eram:
a) fotossintetizantes aeróbias
b) quimiossintetizantes aeróbias
c) quimiossintetizantes anaeróbias

d) fotossintetizantes anaeróbias
Questão 29 (UNESC)

O esquema acima demonstra o experimento de
Louis Pasteur realizado em 1960 que marcou as
descobertas da época por provar definitivamente a
teoria da...
a) Biogênese que propunha a origem do ser vivo
a partir de outro ser vivo.
b) Abiogênese que propunha a origem do ser vivo
a partir de outro ser vivo.
c) Biogênese que propunha a origem do ser vivo
espontaneamente a partir da matéria bruta.
d) Abiogênese que propunha a origem do ser vivo
espontaneamente a partir da matéria bruta.
e) Seleção Natural que propunha a origem dos
seres vivos através da seleção dos adaptados.
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