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LISTA DE CARNAVAL – BOM FÉRIADO! 

01 - (FGV) No século XIX, Louis Pasteur realizou 

experimentos utilizando frascos com e sem 

pescoços alongados (pescoços de cisne), com o 

objetivo de compreender a origem da 

contaminação por micro-organismos em meios de 

cultura, conforme ilustrado a seguir. 

 

 

(www.moleculartb.org. Adaptado) 

 

Tais experimentos embasaram Pasteur a 

comprovar a teoria 

 

a) da abiogênese, observando que os micro-

organismos são gerados constantemente em 

meios nutritivos adequados, desde que em 

contato direto com o ar. 

b) da geração espontânea, observando que 

os micro-organismos se proliferam em meios 

nutritivos adequados, independentemente do 

contato direto com ar. 

c) da evolução biológica, observando que o 

ambiente adequado proporciona o surgimento de 

diversidade biológica, desde que em contato 

direto com o ar. 

d) celular, observando que todos os 

organismos são formados por algum tipo de 

organização celular, independentemente do 

contato direto com o ar. 

e) da biogênese, observando que todo 

organismo vivo provém de outro pré-existente, 

independentemente do contato direto com o ar. 

 

02 - (UEPA)   

O planeta Terra formou-se há cerca de 4,5 

bilhões de anos. Inicialmente sua superfície era 

constituída por magma quente. As rochas teriam 

se formado a seguir, com o resfriamento desse 

material. As rochas mais antigas de que se tem 

conhecimento datam de 3,9 bilhões de anos e 

nelas não foram encontrados registros de vida, 

levantando a questão sobre como ocorreu o 

surgimento da vida no planeta. 

(Texto Modificado: Bio, Sônia Lopes, 2008.) 

 

Sobre o processo em destaque no texto, é correto 

afirmar que: 
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Segmento temático: 



a) a panspermia é uma teoria que admite 

que a origem da vida é extraterrestre. 

b) a abiogênese postula que a vida surgiu de 

um ser vivo preexistente. 

c) o criacionismo admite o surgimento da 

vida extraterrestre. 

d) a biogênese afirma que a vida surgiu por 

geração espontânea. 

e) a teoria por evolução química postula que 

a vida surgiu de uma única molécula inorgânica. 

 

03 - (UERN) Em 1668, foi feita uma investigação 

da suposta origem de vermes em corpos 

decompostos. O experimento feito, com pedaço 

de carne crua dentro de frascos abertos e 

fechados com gaze, confirmou e comprovou que 

não havia geração espontânea de vermes a partir 

de corpos em decomposição. Nessa época, quem 

foi o responsável por esse experimento? 

 

a) Louis Pasteur. 

b) Francesco Redi. 

c) John T. Needham. 

d) LazzaroSpallanzani. 

 

04 - (UNITAU SP) No início da década de 1950, 

um cientista norteamericano construiu um 

equipamento no qual colocou hidrogênio, amônia 

e metano, disparando descargas elétricas e 

adicionando vapor d‘água nessa mistura. Após 

uma semana de experimento, houve a formação 

de um líquido no qual foram encontrados 

compostos orgânicos e alguns aminoácidos. A 

experiência acima dá suporte a uma teoria de 

origem da vida em nosso planeta, que é 

representada em qual das alternativas abaixo? 

 

a) criacionista 

b) Oparin e Haldane 

c) abiogênese 

d) heterotrófica 

e) panspermia 

 

05 - (UECE) 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‖.  

Contextualizando então a definição de ―vida‖ a 

partir dessa informação, assinale a opção correta.  

 

a) Um experimento de laboratório de Louis 

Pasteur (1822-1895) validou o pensamento de 

Aristóteles e a ideia da geração espontânea.  

b) Jean Baptista Lamarck (1894-1980) 

procurou entender a origem da vida como parte 

da evolução de reações bioquímicas, mediante a 

competição e seleção darwiniana, na terra pré-

biótica (antes do surgimento da vida).  

c) Um conceito moderno, posterior à 

invenção do microscópio e à descoberta do 

código genético é o de que um organismo vivo é 

baseado na célula, onde a informação genética 

está codificada no DNA (ácido 

desoxirribonucleico) e se expressa na forma de 

aminoácidos.  

d) Apenas quatro elementos químicos – 

carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio 

(CHON) – somam 99,9% da matéria viva. Eles 

estão entre os cinco mais abundantes do 

Universo, só deixando de fora o hélio, que não 

faz ligações químicas.  

 

06 - (UPE) O experimento, utilizando-se de 

frascos de vidro, com o formato de ―pescoço de 

cisne‖, contendo um ―caldo nutritivo‖ e submetido 



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. 

 

07 - (UEPA) Foi notificado num artigo publicado 

pela revista científica britânica 

"NatureGeoscience" 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, relacione a 

1ª coluna com a 2ª coluna: 

 

1. Abiogênese 

2. Panspermia 

3. Francesco Redi 

4. Biogênese 

5. Criacionismo 

6. Oparin e Haldane 

 

(  ) Realizou experimentos para derrubar a 

Abiogênese, observando larvas de moscas em 

cadáveres. 

(  ) A vida surgiu por obra de um ser divino. 

(  ) A vida se origina da matéria bruta. 

(  ) Surgimento de moléculas orgânicas na 

atmosfera primitiva e dos coacervados nos 

oceanos primitivos. 

(  ) Os seres vivos originam-se de outros seres 

vivos preexistentes. 

(  ) A vida teve origem extraterrestre. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

 

a) 3, 5, 6, 2, 4, 1 

b) 6, 3, 1, 5, 4, 2 

c) 3, 5, 1, 6, 4, 2 

d) 6, 5, 3, 2, 4, 1 

e) 3, 1, 6, 2, 4, 5 

 

08 - (IFGO) Sobre a origem da vida, julgue as 

afirmativas abaixo: 

 



I. A biogênese é conhecida como teoria da 

geração espontânea. 

II. Louis Pasteur derrubou definitivamente a 

ideia da abiogênese. 

III. Os experimentos de Miller, Fox e Calvin 

demonstraram a possibilidade da formação de 

compostos orgânicos antes do surgimento de vida 

na Terra. 

IV. A panspermia é a teoria mais aceita 

atualmente. 

 

Está(ão) incorreta(s): 

 

a) Apenas a afirmativa I. 

b) Apenas as afirmativas I e IV. 

c) Apenas as afirmativas III e IV. 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV. 

e) Todas as afirmativas. 

 

09 - (UECE) Sabe-se que a presença do oxigênio 

livre na atmosfera se deve à ação fotossintética 

dos seres vivos. Inicialmente, o oxigênio foi 

liberado graças ao surgimento de seres do tipo  

 
a) bactérias.  
b) cianobactérias.  
c) algas.  
d) plantas.  
 

10 - (Fac. Santa Marcelina SP)    

O cientista imaginou que a grandes altitudes, na 

atmosfera, não deveriam existir germes, ou 

apenas muito poucos; e que o ar de grandes 

altitudes não produziria o surgimento de 

microrganismos nas infusões. Para testar essa 

ideia, elaborou em 1860 um experimento 

interessante. Preparou vários balões de vidro, 

enchendo-os com água de levedo de cerveja 

fervida e filtrada, retirando o ar do seu interior e 

lacrando a abertura dos balões com a chama de 

um maçarico. Não apareciam microrganismos 

nesses balões, quando eram conservados 

fechados. Ele subiu então uma montanha, 

levando muitos desses balões, que abriu a 

diferentes alturas, lacrando-os logo em seguida 

novamente com o maçarico. 

(Lilian Al-Chueyr Pereira Martins.  

Filosofia e História da Biologia, 2009. Adaptado.) 

 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o 

que o experimento descrito tentava demonstrar e 

o nome do cientista que o realizou: 

 

a) a inexistência da geração espontânea; 

Louis Pasteur. 

b) a seleção natural; Charles Darwin. 

c) a heterogenia; LazzaroSpallanzani. 

d) os processos de fermentação; John 

Needham. 

e) os processos de contaminação; Robert 

Hooke. 

 

11 - (UEFS BA) 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 transito de 

substâncias, o que favoreceu uma estabilidade 

química essencial ao metabolismo da célula 

primordial. 

 

12 - (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  

5. OPARIN  

 

(   ) Efetuou a esterilização de caldos 

nutritivos, fechando-os hermeticamente nos 

frascos que os continham. Foi o precursor dos 

enlatados. 

(   ) Elaborou experimento, alongando os 

gargalos dos frascos que continham os caldos 

nutritivos, os quais ficaram parecendo pescoço de 

cisne. Provou definitivamente a impossibilidade 

da geração espontânea. 

(   ) Defendeu a teoria da origem da vida de 

forma espontânea nos mares primitivos. 

(   ) Por meio de experimento com frascos 

contendo carne, cobertos com material do tipo 

gaze, para impedir o acesso de moscas, e com 

frascos não cobertos que permitiam acesso livre 

desses insetos à carne, provou que larvas de 

moscas não se originavam espontaneamente. 

(   ) 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. 

 

Esta 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.  

 

13 - (UFT) O tempo geológico pode ser dividido 

em quatro eras que são divididas em períodos, 

que por sua vez, são divididos em épocas. Estas 

subdivisões são marcadas por eventos biológicos 

importantes. Considere os eventos e as 

subdivisões do tempo (com a duração em milhões 

de anos) relacionados abaixo: 

 

1. Surgimento dos Dinossauros 

2. Surgimento dos primeiros vertebrados 

3. Diversificação dos mamíferos 

4. Diferenciação dos seres multicelulares 

5. Primeira expansão dos insetos 

6. Expansão dos peixes sem mandíbulas 

 

(   ) Ediacarano (600 a 570 milhões de anos 

atrás) 



(   ) Triássico (245 a 208 milhões de anos 

atrás) 

(   ) Cambriano (570 a 505 milhões de anos 

atrás) 

(   ) Carbonífero (360 a 286 milhões de anos 

atrás) 

(   ) Ordoviciano (505 a 438 milhões de anos 

atrás 

(   ) Paleoceno (66 a 58 milhões de anos atrás) 

 

Enumere a segunda coluna de acordo com a 

primeira. Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) 4, 1, 3, 5, 2, 6.  

b) 2, 5, 6, 3, 1, 4.  

c) 2, 1, 4, 5, 3, 6.  

d) 5, 3, 6, 4, 1, 2.  

e) 4, 1, 2, 5, 6, 3.  

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 14 

 

 

Cientistas sabem da existência de fontes termais 

submarinas desde a década de 70. Os sistemas 

conhecidos como chaminés negras, ou fumarolas, 

são os mais comuns. (...) Nessas chaminés, a 

água pode atingir temperaturas superiores a 400 

ºC, devido à proximidade de rochas magmáticas. 

Com pH semelhante ao do suco de limão, ela 

libera sulfetos, ferro, cobre e zinco, à medida que 

se infiltra nas rochas vulcânicas abaixo do solo 

marinho. Quando esse fluido ebuliente e ácido 

sobe novamente à superfície, é expelido pelas 

chaminés na água gelada das profundezas do 

mar, onde os sulfetos de metal dissolvidos 

resfriam rapidamente e precipitam, produzindo 

uma mistura escura, parecida com nuvens de 

fumaça negra. (...) Apesar da agressiva 

composição química da água ao seu redor, há 

uma profusão de animais exóticos, como os 

gigantescos vermes tubiformes (Riftia), 

desprovidos de boca e intestinos. Essas criaturas 

florescem graças a uma associação simbiótica 

com bactérias internas, que consomem o 

venenoso gás sulfeto de hidrogênio que emana 

dos orifícios. 

(Revista Scientific American Brasil, janeiro 

de 2010, p. 42) 

 

14 - (PUCCamp/SP)  As fontes termais 

submarinas constituem um ambiente favorável 

para o estudo da origem da vida em nosso 

planeta. 

 

I. Para alguns pesquisadores, essas 

condições se assemelham ao ambiente inicial, 

que foi favorável à formação e integridade de 

moléculas orgânicas, e que existiu nos primórdios 

da evolução biológica. 

II. Para outros pesquisadores, a água rica em 

gás sulfeto de hidrogênio seria uma fonte de 

nutrientes e energia para que os primeiros 

organismos produzissem seu alimento. 

 

As informações acima estão relacionadas com 

duas hipóteses distintas sobre a origem da vida. 

Sobre isso, assinale a alternativa correta. 

 

a) I refere-se a hipótese autotrófica, segundo 

a qual organismos fotossintetizantes convertiam 

H2O e CO2 em compostos orgânicos mais 

complexos e ricos em energia química. 

b) II refere-se à hipótese heterotrófica, 

segundo a qual os primeiros organismos se 

alimentavam de compostos orgânicos formados 

de forma abiótica a partir de compostos simples. 

c) I está relacionado à panspermia, hipótese 

segundo a qual a vida teria surgido fora do 

planeta e semeada aqui por meteoritos vindos do 

espaço sideral. 

d) II relaciona-se a hipótese autotrófica, 

segundo a qual organismos quimiossintetizantes 



produzem alimento com energia obtida por 

reações químicas inorgânicas. 

e) I está associado à hipótese simbiótica 

segundo a qual organismos eucarióticos 

primitivos incorporaram bactérias que passaram a 

funcionar como mitocôndrias e cloroplastos. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 15 

 

 

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. 

 

15 - (UEFS BA) Considerando a hipótese 

proposta pelos pesquisadores Oparin e Haldane 

sobre a origem dos primeiros seres vivos na Terra 

primitiva, é possível afirmar: 

 

a) A fermentação permitia que os seres 

primordiais retirassem, de forma pouco eficiente, 

a energia necessária para manutenção do seu 

metabolismo a partir da quebra da matéria 

orgânica produzida pela evolução química 

precedente. 

b) A ocorrência de evolução química em um 

ambiente abiótico foi essencial na formação das 

estruturas celulares próprias do padrão 

eucarionte dos primeiros seres vivos. 

c) A nutrição heterotrófica anaeróbia 

estabelecida nos protobiontes foi de fundamental 

importância na construção do componente 

orgânico responsável pela sustentação das 

cadeias tróficas dos ecossistemas primitivos. 

d) O ambiente aquático era nocivo para a 

manutenção da vida primitiva, por apresentar 

uma concentração elevada de coacervados ácidos 

formadores da sopa oceânica primordial. 

e) A presença de uma atmosfera oxidante favoreceu o estabelecimento de agregados orgânicos nos 

oceanos primitivos nas etapas que precederam a geração dos primeiros sistemas vivos. 

 

 


