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01 -Após utilizar parte do molho de tomate que 
preparara, Mariana guardou o que restou na 
geladeira. Depois de alguns dias, ao tentar 
reutilizar o molho, percebeu que este estava 
tomado por bolores (fungos). 

Considerando os princípios da origem da vida, 
é correto afirmar que: 

 
a) o surgimento de bolores no molho de 

tomate (matéria inanimada) ilustra o 
princípio da geração espontânea. 

b) segundo o princípio da biogênese, o bolor 
haveria crescido no molho devido à sua 
contaminação anterior por fungos 
presentes no ambiente. 

c) o princípio da geração espontânea 
sustenta que organismos vivos surgem de 
organismos mortos da mesma espécie. 

d) caso não houvessem surgido bolores no 
molho de tomate, o princípio da biogênese 
estaria refutado. 

e) os princípios da Biogênese e da Geração 
espontânea não explicam o surgimento de 
bolores em alimentos. 

 
 
02 - 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.  

 

 
03. “Ponha-se uma porção de linho velho num 
vaso que contenha alguns grãos de trigo ou um 
pedaço de queijo durante cerca de três semanas, 
e, ao cabo desse período, os ratos adultos, tanto 
machos como fêmeas, surgirão no vaso”. Sobre as 
idéias para explicar a origem da vida, o princípio 
expresso no trecho destacado ilustra a teoria da:  
 

a) Geração Espontânea.  
b) Clonagem.  
c) Seleção Natural.  
d) Biogênese.  
e) Quimiossíntese.  

 
 
04 - Miller, em 1953, testou a hipótese da Evolução 
gradual dos sistemas químicos para provar a 
origem da vida no planeta Terra. Para isso, ele 
construiu um aparelho que simulava as condições 
da Terra primitiva, introduziu nele gases que 
provavelmente constituíam a atmosfera e colocou 
água, a qual, ao ser fervida, formava vapor. A 
mistura gasosa foi submetida a descargas 
elétricas, simulando as condições do clima da 
época. Após a condensação do material, verificou-
se a presença de aminoácidos. 

 
Baseado no texto e em seus conhecimentos, é 
INCORRETO afirmar que o experimento de 
Miller 
a) obteve moléculas orgânicas que fazem 

parte das proteínas, as quais exercem 
papéis  essenciais nas células, como por 
exemplo, as funções enzimáticas. 

b) não provou a formação de uma molécula 
com função de gene. Essa molécula 
provavelmente tenha sido semelhante ao 
RNA, pois ele, além de transmitir as 



características, tem capacidade de se 
autoduplicar. 

c) provou apenas a formação de moléculas e 
não a origem do primeiro ser vivo; 
provavelmente esse era semelhante a um 
procarionte atual, apresentando apenas 
uma membrana externa, citoplasma e 
material genético disperso. 

d) provou que, sob certas condições, é 
possível haver formação de compostos 
orgânicos, sem a participação de seres 
vivos. 

e) não provou a formação de moléculas com 
função energética, portanto os primeiros 
seres vivos provavelmente eram 
heterotróficos, produzindo seu próprio 
alimento. 

 
05. Considere as informações abaixo: 
 

I. A Teoria da Abiogênese admitia que a vida 
poderia surgir a partir da matéria 
inanimada. 

II. Jean Baptiste van Helmont era um dos 
adeptos da Teoria da Biogênese. 

III. A Teoria da Geração Espontânea perdeu 
credibilidade após os experimentos de 
Reidi. 

 
São corretas: 
a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) I, II e III 
e) apenas I 

 
06. As várias hipóteses tentam explicar a origem 
dos seres vivos na Terra. Atualmente, porém, a 
que é mais aceita cientificamente dIz que “a vida 
se origina somente de outra vida pré-existente” – 
Biogênese. A evidência maior de tal teoria se deu 
após os trabalhos realizados por: 

a) Francesco Redi – pedaços de carne no 
interior de frascos. 

b) Aristóteles – existência de princípio ativo. 
c) Louis Pasteur – frascos de “pescoço de 

cisne”. 
d) Needham – soluções nutritivas em frascos 

aquecidos. 
e) Helmont – receita para criar ratos. 

 
07.  Em uma célula vegetal o material genético 
concentra-se no interior do núcleo, o qual é 
delimitado por uma membrana. Além dessa região, 
material genético também é encontrado no interior 
do 

a) cloroplasto e mitocôndria 
b) complexo Golgiense e cloroplasto. 
c) lisossomo e retículo endoplasmático. 
d) lisossomo e mitocôndria. 
e) retículo endoplasmático e complexo 

Golgiense. 
 

 
08. Há algum tempo os biólogos vêm pesquisando 
a origem das organelas celulares e sugerem que 
os dois tipos básicos de organização celular dos 
dias atuais são heranças de um passado remoto. 
A cientista Lynn Margulis sugeriu que a origem da 
célula eucariótica está relacionada às associações 
simbióticas obrigatórias entre diferentes seres. 
Com base no exposto e em seus conhecimentos 
sobre as células procarióticas e eucarióticas, em 
relação às afirmativas abaixo, é CORRETO afirmar 
que: 

I. Esta hipótese, chamada Teoria 
Endossimbiótica , é muito improvável 
porque a simbiose é um evento raro na 
Natureza. 

II. A membrana que envolve as mitocôndrias 
e os cloroplastos é dupla, o que sugere 
que bactérias endossimbiontes foram 
fagocitadas por uma célula proto-
eucarionte. 

III. As organelas de eucariontes, mitocôndrias 
e plastos têm DNA próprio e por isso 
podem realizar divisão autônoma. 

a) II e III são verdadeiras. 
b) I, II e III são falsas. 
c) I e II são verdadeiras. 
d) II e III são falsas. 
e) Apenas III é verdadeira. 

 
09. Considerando as diferenças entre células 
animais e vegetais, as estruturas exclusivas de 
células vegetais são:  

a) retículo endoplasmático rugoso e 
ribossomo.  

b) mitocôndria e cloroplasto.   
c) cloroplasto e parede celular.  
d) cromatina e complexo de Golgi.  
e) microtúbulos e lisossomos.  

 
10. O colágeno é uma proteína existente sob a 
pele. A seqüência de organelas envolvidas 
respectivamente na produção, transporte e 
secreção dessa proteína é:  
a) ribossomos, retículo endoplasmático e 
complexo de Golgi.  
b) complexo de Golgi, lisossomos e retículo 
endoplasmático.  
c) centríolos, retículo endoplasmático e 
fagossomo.  
d) lisossomos, retículo endoplasmático e 
complexo de Golgi.  
e) ribossomos, complexo de Golgi e lisossomos. 
 


