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A principal diferença entre esta atmosfera

primitiva e a atmosfera atual, reside no fato de

a primeira não possuir Oxigênio (O
2
).

Atmosfera primitiva:

Amônia

Hidrogênio

Metano

Vapor d’água

Atmosfera atual:

Nitrogênio

Oxigênio

Gás carbônico

Vapor d’água

outros gases
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Haldane (1892-1964)

Biólogo Inglês

Oparin (1894-1980)

Bioquímico Russo

A hipótese heterotrófica é a linha de
pensamento mais aceita para explicar a origem
da vida. Conta que os organismos se
desenvolveram a partir de substâncias
inorgânicas. Essas substâncias estavam
presentes quando a Terra ainda era bastante
jovem e muito diferente de hoje, com
muitos vulcões ativos, uma atmosfera ainda em
construção e sendo atingida diariamente por
meteoros.
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https://www.infoescola.com/quimica/quimica-inorganica/
https://www.infoescola.com/geologia/vulcao/
https://www.infoescola.com/geografia/atmosfera/


• DESCARGAS ELÉTRICAS;

• RAIOS UV;

• COMPOSTOS DA ATMOSFERA PRIMITIVA.
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Escoamento dasmoléculas  
orgânicas simples para a  

superfície pelachuva

Formação de moléculas  mais 
complexascatalisada  pelo calor e 
por minerais  presentes nasrochas

Chuvasmais  
intensas

Formação dos mares  primitivos com 
acúmulo de  moléculas orgânicas simples e  

complexas -SopaPrimitiva

A formação de moléculas  complexas 
continuou  ocorrendo nosmares.

COACERVADO
Aglomerado demoléculas  orgânicas 

envolto em  moléculas deágua

Atmosferaprimitiva  
redutora

Interações entre  as moléculas  
orgânicase

de água
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• Unicelulares;

• Heterótrofos;

• Semelhantes aos seres procariontes.

- PILI

- RIBOSSOMA

- CÁPSULA

- PAREDE CELULAR

- FLAGELO

- CITOPLASMA

- VACÚOLO

- PLASMÍDIO

- NUCLEÓIDE  
- MEMBRANA CELULAR
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AQUECIMENTO DA ÁGUA E 
OBTENÇÃO DE VAPOR 

DESCARGAS SIMULAVAM 
RAIOS E TEMPESTADES

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA FRIA 
SIMULAVA RESFRIAMENTO DOS 

GASES EM ALTAS ALTITUDES

ÁGUA ACUMULADA NA BASE 
SIMULAVA MARES E LAGOS 

PRIMITIVOS

ACÚMULO DE 
AMINOÁCIDOS

Stanley Miller (1953- 2007)
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Stanley Miller (1953- 2007)

DESCARGAS 
SIMULAVAM RAIOS E 

TEMPESTADES

Harold C. Urey (1893- 1981)

AQUECIMENTO DA 
ÁGUA E OBTENÇÃO DE 

VAPOR 
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Stanley Miller (1953- 2007)

Harold C. Urey (1893- 1981)
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QUESTÃO – 01

Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria
que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras
partes do universo.

a) Abiogênese.
b) Geração espontânea.
c) Evolução química.
d) Panspermia.
e) Seleção natural. D
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QUESTÃO – 02

A origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida
surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas
elétricas e radiações, fazendo com que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas
orgânicas. Essa ideia é conhecida como:

a) Abiogênese.
b) Geração espontânea.
c) Evolução química.
d) Panspermia.
e) Seleção natural.

C
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QUESTÃO – 03

A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-
se que a vida surgia a partir de matéria inanimada, uma teoria conhecida como:

a) Biogênese.
b) Geração espontânea.
c) Evolução química.
d) Evolução molecular.
e) Seleção natural.

B
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QUESTÃO – 04

O aglomerado de moléculas orgânicas, revestido por uma película de moléculas de água e
que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da
vida, chama-se:

a) Aminoácido.
b) Coacervado.
c) Micro-organismo.
d) Enzima.
d) Proteína. B
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QUESTÃO – 05

Existe um processo no qual alimentos e bebidas, como leite, passam por um aquecimento
com temperatura ideal para destruir micro-organismos que podem causar doenças, caso
não sejam eliminados. Esse processo não altera as propriedades dos alimentos e bebidas.
Qual o nome pelo qual é conhecido?

a) centrifugação
b) levigação
c) ventilação
d) pasteurização
e) flotação

D
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QUESTÃO – 06

Relacione as colunas:

( 1 ) Teoria na qual um ser vivo origina-se a partir de seres semelhantes
( 2 ) Hipótese na qual os animais surgiam de ovos invisíveis a olho nu
( 3 ) Processo para a geração de descendentes
( 4 ) Teoria na qual a vida surge de matéria inanimada

( ) Reprodução
( ) Experimento de Redi
( ) Biogênse
( ) Geração Espontânea

3
2
1
4
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QUESTÃO – 07
Do início da vida na Terra, até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários 
eventos, como por exemplo:
I – formação das primeiras células;
II – formação de moléculas orgânicas complexas;
III – aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese;
IV – surgimento dos primeiros organismos aeróbicos.

Marque a alternativa que indica a ordem mais aceita, atualmente, para o acontecimento 
desses eventos.
a) I – II – IV – III
b) II – III – IV – I
c) I – IV – III – II
d) II – I – III – IV

D
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QUESTÃO – 08
Assinalar a alternativa INCORRETA:

a) Órgãos de diferentes evolutivas e que apresentam mesma função são chamados de
análogos.
b) São evidências da evolução das espécies a anatomia, a embriologia e a bioquímica
comparadas, bem como o estudo dos fósseis.
c) Órgãos de mesma origem evolutiva, embora possam apresentar funções diferentes, são
chamados de homólogos.
d) Algumas das ideias de Alexander Oparin acerca da origem da vida foram
comprovadas experimentalmente por Stanley Miller e Sidney Fox.
e) Um dos experimentos de Louis Pasteur corroborou a teoria da geração espontânea. E
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