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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)
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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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