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01. Convêm destacar que com experimento de Miller foi dado um passo importante sobre o estudo a possível origem do ser primordial a 
partir de uma evolução gradual dos sistemas químicos pré-bióticos. Assim sendo, o mesmo colocou num aparelho os possíveis gases 
da atmosfera primitiva (gás metano; gás hidrogênio; amônia e vapor d’água), propostos por Oparin e simulou as condições primordiais 
e por fim viu a formação de compostos orgânicos (aminoácidos) fundamentais para os seres vivos.

Resposta: E

02. Sabe-se que a hipótese mais aceita é a da biogênese e assim provavelmente não houve um aquecimento suficiente da solução nutritiva, 
o que permitiu a sobrevivência de alguns microrganismos, o que tornou a solução turva.

Resposta: A

03. A questão arremete sobre duas hipóteses quanto à nutrição dos seres primordiais e a observação, também, nos dias atuais. Com isso, 
observa-se que a proposta I se refere a hipótese heterotrófica e a proposta II à hipótese autotrófica.

Resposta: D

04. Com a endossimbiosse houve o surgimento de mitocôndrias, as quais são organelas importantíssimas para o processo de obtenção 
de energia a partir da respiração celular.

Resposta: B

05. Com a observação do gráfico, percebe-se que o gás O
2
 passa a existir na atmosfera a partir de aproximadamente 3,5 bilhões de anos 

atrás e tal presença se deve ao processo fotossintético que na etapa clara (especificamente na fotólise da água se libera o gás O
2
). 

Com o surgimento do referido gás na atmosfera foi possível pela sequência: a respiração celular; a origem da célula eucariótica; a 
formação da camada de ozônio (O

3
) e por último a conquista dos seres vivos do ambiente terrestre.

Resposta: D

06. A partir do momento que surgiu uma microsfera, a qual é delimitada por membrana plasmática, foi possível a evolução metabólica dos 
seres protobiontes. Além disso, pode-se acrescentar, também, que essa evolução metabólica, também, foi favorecida pelo surgimento 
do material genético, o qual passou a controlar as reações metabólicas.

Resposta: C

07. O experimento foi de suma importância, pois com ele foi possível derrubar a teoria da geração espontânea. Assim, com o experimento, 
Louis Pasteur fortaleceu a teoria da Biogênese, na qual afirma que a vida surge a partir de pré-existente.

Resposta: D

08. Os itens (II), (III) e (IV) estão corretos. O item (I) está falso, pois o cientista italiano Francesco Redi foi defensor da teoria da biogênese. 
O seu experimento consistiu em colocar carne dentro de frasco tendo alguns cobertos por gazes e outros não, percebeu, então, que havia 
a proliferação de larvas de mosca somente naqueles que estavam descobertos, reforçando a ideia que a vida surge de uma pré-existente.

Resposta: A

09. 
A) Segundo a hipótese heterotrófica os seres primitivos sobreviveram graças a existência de matéria orgânica diluída nos oceanos.
B) A evolução dos processos metabólicos e consequente surgimento do processo fotossintético.
C) Segundo a hipótese heterotrófica, os seres primordiais eram autótrofos, pois para realizar processos autótrofos de produção de 

alimento é algo complexo, o que não poderia ter ocorrido com o ser primordial.

10. 
A) A composição química da atmosfera da Terra primitiva era: de vapor de água (H

2
O), metano (CH

4
), amônia (NH

3
) e hidrogênio (H

2
), 

sendo uma proposta do cientista Oparin. 
B) Com o aparecimento de organismos fotossintetizantes, o gás oxigênio foi liberado na atmosfera, alterando sua constituição e 

permitindo o aparecimento de seres aeróbios.
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