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FRANCESCO REDI 

• Acreditava na abiogênese de maneira geral, mas 

aceitava casos particulares de biogênese.







Louis Pasteur

• Prova a biogênese. (experimentos com 

microrganismos)



04) (ENEM 2012) 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 micro-organismos.

c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo preexistente.

d) seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados.

e) vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos

cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.

























01) (ENEM/2002) As áreas numeradas no gráfico mostram a 

composição em volume, aproximada, dos gases na atmosfera terrestre, 
desde a sua formação até os dias atuais.



Considerando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-

se afirmar que:

I. não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões 

de anos.

II. as grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de 

anos.

III. o ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos.

É correto o que se afirmar em:

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.



02) (Fatec) Oparin acreditou que a vida na Terra poderia ter

surgido a partir de substâncias orgânicas formadas por

combinação de moléculas, como metano, amônia,

hidrogênio e vapor de água, presentes na atmosfera

primitiva de nosso planeta. Depois teriam ocorrido a

síntese proteica nos mares, a formação de coacervados e o

surgimento das primeiras células. Levando-se em conta os

processos de formação e as maneiras de utilização dos

gases oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais

provável dos primeiros seres vivos na Terra é a de

organismos:

a) heterótrofos aeróbicos -> autótrofos -> heterótrofos anaeróbicos

b) heterótrofos anaeróbicos -> autótrofos -> heterótrofos aeróbicos.

c) autótrofos -> heterótrofos anaeróbicos -> heterótrofos aeróbicos.

d) heterótrofos anaeróbicos -> heterótrofos aeróbicos -> autótrofos.

e) autótrofos -> heterótrofos aeróbicos -> heterótrofos anaeróbicos.



03) (ENEM 2016) Apesar da grande diversidade

biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha

tido uma única origem comum é aceita pela

comunidade científica. Uma evidência que apoia

essa hipótese é a observação de processos

biológicos comuns a todos os seres vivos

atualmente existentes.

Um exemplo de tal processo é o(a):

a)respiração aeróbica

b) desenvolvimento embrionário

c) síntese proteica.

d) reprodução sexual

e) excreção urinária



05) (ENEM 2000) O gráfico abaixo representa a

evolução da quantidade de oxigênio na

atmosfera no curso dos tempos geológicos. O

número 100 sugere a quantidade atual de

oxigênio na atmosfera, e os demais valores

indicam diferentes porcentagens dessa

quantidade.

De acordo com o gráfico, é 

correto afirmar que:

a) as primeiras formas de vida

surgiram na ausência de O2.

b) a atmosfera primitiva

apresentava 1% de teor de

oxigênio.

c) após o início da fotossíntese, o

teor de oxigênio na atmosfera

mantém-se estável.

d) desde o Pré-cambriano, a

atmosfera mantém os mesmos

níveis de teor de oxigênio.

e) na escala evolutiva da vida,

quando surgiram os anfíbios, o teor

de oxigênio atmosférico já se havia

estabilizado.



06) (Processo Seletivo 2016.1 – 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 tenha 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.



07) (Processo Seletivo 2012.2 - 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   NH3   interagissem na formação das   primeiras moléculas

orgânicas. 

E) A interação de uma membrana lipoproteica com a estrutura dos coacervados

permitiu um maior controle no transito de substâncias, o que favoreceu uma

estabilidade química essencial ao metabolismo da célula primordial.



08) (Processo Seletivo 2012.2 – UEFS)

A figura representa, de forma esquemática, processos coevolutivos

existentes entre diferentes seres ao longo da evolução da célula

eucariótica.

A respeito desse tema, é correto afirmar:

A) Relações de endossimbiose deram origem a toda diversidade de organelas existente no

ambiente citoplasmático da célula eucariótica.

B) A primeira endossimbiose representada foi responsável pelo aumento da eficiência da célula

de padrão eucarionte, na obtenção de energia, a partir da oxidação de compostos orgânicos.

C) As relações de endossimbiose aumentaram o nível de dependência parasitária dos seres fagocitados e

não digeridos pelos seres de padrão eucarionte.

D) O advento da fotossíntese no mundo vivo ocorreu a partir da união de uma

cianobactéria ancestral com uma célula eucariótica aeróbia primitiva.

E) Fragmentos de membrana presentes no citoplasma estabeleceram as condições adequadas

para a formação dos primeiros cloroplastos e mitocôndrias.



Hipótese endossimbiótica



09) (Processo Seletivo 2010.1 – UEFS)

Diante de evidências cada vez mais claras de aquecimento global, devido

às emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa — principalmente o gás

carbônico, liberado em sua maior parte pela queima de combustíveis fósseis — o

Brasil se encontra na posição privilegiada ao dispor de uma matriz energética baseada

num alto uso de energias renováveis. Uma alternativa particularmente relevante

no país é a produção de biocombustíveis, como o bioetanol e o biodiesel, que

estão sendo usados em motores internos de combustão, substituindo a gasolina e o

óleo diesel minerais no setor de transportes (LAROVERE, 2009, p.68).

Com base na geração e utilização adequada da energia para as atividades humanas e as

consequências dessas ações na dinâmica dos ciclos da natureza, é possível afirmar:

A) Os biocombustíveis apresentam vantagens, se comparados aos combustíveis

fósseis, por fixarem, durante o cultivo, parte do CO2 que será liberado durante a

sua utilização em motores internos de combustão.

B) O Brasil encontra-se em uma posição privilegiada por não produzir impactos na natureza,

ao utilizar energia apenas de fontes consideradas limpas.

C) Os gases de efeito estufa são capazes de reter os raios ultravioleta e a radiação

infravermelha, impedindo a perda rápida do calor da superfície terrestre.

D) O aquecimento global caracteriza-se pela alteração do ciclo natural da água por

diminuir drasticamente a quantidade dessa molécula, essencial à vida, dentro do

Planeta Terra.

E) O bioetanol derivado da cana-de-açúcar é resultado da fotossíntese, que permite a

fixação de moléculas orgânicas em moléculas de CO2 e água com grande produção de

moléculas de ATP.




