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Origem da vida e método científico 

 

Resumo 

 

As principais hipóteses para explicar a origem da vida são a abiogênese e a biogênese. De acordo com a 
abiogênese (ou geração espontânea), os organismos vivos surgiam a partir da matéria bruta. Porém, com o 
avanço científico e surgimento de novas tecnologias, podem-se realizar novos experimentos, como veremos a 
seguir, que forneceram evidências de que seres vivos só surgem pela reprodução de seres de sua própria 
espécie, ou seja, pela biogênese. 

 
Experimento de Redi 
Ele colocou um pedaço de carne dentro de dois potes, um aberto e um fechado; observou que no pote fechado 
não nasciam moscas. 

 
 
Experimento de Pasteur  
Este é o famoso experimento do pescoço de cisne, no qual Pasteur colocou um caldo nutritivo fervido (com o 
objetivo de eliminar os microrganismos) dentro de um frasco contorcido (impede que microrganismos caiam 
no caldo). Após a fervura, com o pescoço de cisne íntegro, não houve contaminação do caldo. Entretanto, após 
sua quebra, houve proliferação dos microrganismos.  

 

 
 

Isso prova que os seres são oriundos de outros seres pré-existentes, refutando a ideia de que haveria uma “força 
vital” no ar e reforçando a hipótese da biogênese.  
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Hipótese de Oparin: 
As condições atmosféricas da Terra eram diferentes das atuais, e com as descargas elétricas, formaram-se 
moléculas, como os aminoácidos. Estes se ligariam formando proteínas e a partir disso, surgiria o primeiro ser 
vivo. Este ser vivo seria unicelular, procarionte, anaeróbico, heterotrófico e fermentador, por isso esta hipótese 
também é chamada de hipótese heterotrófica da origem da vida. 

 
 
Experimento de Miller e Urey:  
Estes experimentos foram feitos para corroborar a hipótese de Oparin, onde Miller criou um ambiente com 
gases semelhantes à Terra primitiva, e a partir de descargas elétricas, conseguiu formar aminoácidos. 
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Panspermia 
Esta teoria diz que a vida se originou fora da Terra, e microorganismos foram trazidos por meteoros. 

 

 
 

Conceitos básicos em evolução 

Evolução é o processo através no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do 
tempo, dando origem a espécies novas. A evolução é suportada por diferentes evidências, chamadas de 
evidências da evolução, como por exemplo: 

• Registo fóssil; 

• Evidências genéticas e bioquímicas, observando características citológicas e moleculares; 

• Embriologia comparada, observando características semelhantes ao longo do desenvolvimento dos 
organismos; 

• Órgãos vestigiais; 

 
Outros conceitos importantes para a evolução são: 

• Homologia: mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas 
estruturas podem ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas sugerem ancestralidade comum. 

 

 
 
• Analogia: refere-se à semelhança morfológica entre estruturas, em função de adaptação à execução da 

mesma função. As asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem embriológica, 
mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função: o voo. São, portanto, estruturas análogas. 
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• Convergência evolutiva: quando espécies evolutivamente distintas apresentam características 
semelhantes, e costumam apresentar órgãos análogos. 

 
 
• Irradiação adaptativa: quando espécies que descendem de um mesmo ancestral em comum possuem 

uma ampla diversidade, e costumam apresentar órgãos homólogos. 
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Teorias evolutivas 

Antes da teoria da evolução, acreditava-se no fixismo, onde todas as espécies surgiram no mundo da mesma 
forma como elas são hoje em dia. 
A teoria da evolução diz que os organismos se alteram ao longo do tempo. As principais teorias são: 

• Lamarckismo: Lamarck foi o primeiro cientista a ir contra o fixismo. Ele criou a lei do uso e desuso e a lei 
da transmissão dos caracteres adquiridos. Na verdade, nenhuma destas proposições são leis científicas. 

• Darwinismo: Charles Darwin formulou a seleção natural em seu livro “A Origem das Espécies”, para explicar 
a evolução dos seres. Ela diz que, em determinado ambiente, organismos com características mais 
vantajosas sobrevivem e são selecionados, enquanto os outros morrem. A seleção natural pode ser 
direcional, disruptiva ou estabilizadora: 

 

 
 
• Neodarwinismo: Também é conhecida como teoria sintética da evolução, ela inclui e relaciona a genética 

e a variabilidade. São fatores que aumentam a variabilidade genética a mutação e o crossing over, enquanto 
a seleção natural e a deriva gênica a diminuem. 

 

 

Método científico 

O método científico é utilizado para buscar explicações e respostas para os fenômenos observados na 

natureza. Ele pode ser: 

• Dedutivo, quando, a partir de observações gerais, se chega a uma conclusão específica. 

• Indutivo, quando, a partir de uma observação específica, cria-se um padrão geral. Este método nem sempre 

gera conclusões verdadeiras. 

 

As etapas do método científico são: 

1. a observação de um fato e coleta de dados;  

2. o questionamento sobre o que foi observado;  

3. a formulação de hipóteses que possam explicar o que foi observado;  

4. a realização de experimentos controlados a fim de obter maior confiança nos dados obtidos; 

5. elaboração de uma conclusão, verificando se a hipótese estava correta ou incorreta;  

6. divulgação dos resultados caso a hipótese esteja correta;  

7. a formulação de Teorias ou Leis científicas. 
 

Os níveis de organização em biologia ajudam a separar esta área da ciência, tão ampla, em partes menores, 

que podem ser estudadas em conjunto ou separadamente. Eles são, do menor para o mais abrangente: 

• Molécula: É a menor parte de uma substância com características e propriedades químicas 

• Célula: Unidade morfológica e funcional dos seres vivos. 
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• Tecido: Células e substância intercelular que interagem para realizar suas funções. 

• Órgão: Conjunto de tecidos que interagem para a execução das suas funções. 

• Sistema: Conjunto de órgãos que irão se relacionar entre si. 

• Organismo: Conjunto de sistemas que irão formar o ser vivo em sua totalidade. 

• População: Organismos da mesma espécie que vivem em um mesmo local ao mesmo tempo. 

• Comunidade: Populações de diferentes espécies que vivem em um mesmo local ao mesmo tempo. 

• Ecossistema: Conjunto dos fatores bióticos (seres vivos) e abióticos (luz, temperatura, pH, etc.). 

• Biosfera: Conjunto de todos os ecossistemas da Terra. 
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Exercícios 

 

1. Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. 

Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal 

como preconizado pela teoria da geração espontânea. 

Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e 

Pasteur, que mostraram experimentalmente que 

a) seres vivos podem ser criados em laboratório. 

b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 

c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 

d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 

e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, 

respectivamente. 

 

 

2. O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos 

geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores 

indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. 

 

De acordo com o gráfico é correto afirmar que 

a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 

b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 

c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. 

d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. 

e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia 

estabilizado. 
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3. Na solução aquosa das substâncias orgânicas pré-bióticas (antes da vida), a catálise produziu a síntese 

de moléculas complexas de toda classe, inclusive proteínas e ácidos nucléicos. A natureza dos 

catalisadores primitivos que agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas desempenharam 

papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no tubo de ensaio mediante a presença 

de certos tipos de argila. (...) 

Mas o avanço verdadeiramente criativo - que pode, na realidade, ter ocorrido apenas uma vez - ocorreu 

quando uma molécula de ácido nucleico "aprendeu" a orientar a reunião de uma proteína, que, por sua 

vez, ajudou a copiar o próprio ácido nucleico. Em outros termos, um ácido nucleico serviu como modelo 

para a reunião de uma enzima que poderia então auxiliar na produção de mais ácido nucleico. Com este 

desenvolvimento apareceu o primeiro mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. 

Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabada. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. 

 

Considere o esquema abaixo: 

 

O "avanço verdadeiramente criativo" citado no texto deve ter ocorrido no período (em bilhões de anos) 

compreendido aproximadamente entre 

a) 5,0 e 4,5. 

b) 4,5 e 3,5. 

c) 3,5 e 2,0. 

d) 2,0 e 1,5. 

e) 1,0 e 0,5. 
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4. Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O2) atmosférico ao longo da 

história evolutiva da Terra: 

 

No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla ocorrência 

de animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de até 2 metros 

de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 milhões de anos, 

durante o período Permiano. Sabendo-se que o O2 é um gás extremamente importante para os processos 

de obtenção de energia em sistemas biológicos, conclui-se que 

a) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, 

possibilitando o surgimento de animais gigantes. 

b) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período 

Permiano por aumentar a concentração de oxigênio atmosférico. 

c) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio 

atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. 

d) o aumento da concentração de gás carbônico (CO2) atmosférico no período Carbonífero causou 

mutações que permitiram o aparecimento de animais gigantes. 

e) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento da 

biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia. 

 

 

5. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. 

Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de 

organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta: 

a) Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das atuais. 

b) Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas 

no registro fóssil. 

c) Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que 

aquele organismo viveu. 

d) Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação com 

carbono 14. 

e) Nem todos os seres que morrem tornam-se fósseis, uma vez que uma série de condições especiais 

é necessária para que a fossilização aconteça. 
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6. Um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo 

de ratos. Colocou então cinco ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos na vitamina 

em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu então que esta vitamina 

desempenha algum papel no crescimento e manutenção dos pelos. Sobre essa experiência podemos 

afirmar: 

a) A experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode 
não ser verdadeira. 

b) A experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas do método científico 
adequadamente. 

c) A experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle. 

d) O estudante não fez a experiência de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados. 

e) A experiência não foi correta porque a hipótese do estudante não era uma hipótese passível de ser 
testada experimentalmente. 

 
 

7. Desde há muito que o homem descobriu as desvantagens da falta de um planejamento das atividades; 

igualmente percebeu vantagens em trabalhar segundo uma ordem, empregando sutis processos de 

atividade racional e prática na resolução de seus problemas. O cientista também executa suas 

investigações desta forma, em etapas bem marcantes que, no conjunto, classifica-se como: 

a) Método Científico; 

b) atitudes científicas; 

c) conhecimento científico; 

d) grupo controle. 
 
  

8. No nosso cotidiano, acontecem, geralmente, coisas que servem para ilustrar determinados estudos 

teóricos. 

A contextualização é um meio muito utilizado para enriquecermos nosso conhecimento. As figuras a 
seguir mostram elementos que exemplificam essa ideia. Observe-as. 

 

De acordo com as figuras e o assunto abordado, analise as alternativas a seguir e assinale a que 
REPRESENTA os passos correspondentes à experimentação (parte prática) evidenciada no 
desenvolvimento de uma pesquisa científica. 

a) I, II e III. 

b) I e III, apenas 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 



 
 

 

 

11 

Biologia 
 

  

9. A descoberta dos microscópios de luz (óptico) e eletrônico permitiu muitos avanços nas diversas áreas 

da Biologia. Um microscópio de luz pode apresentar um poder de resolução 1200 vezes maior que o do 

olho humano e o eletrônico, 250 mil vezes. Utilizando-se um microscópio de luz, é correto afirmar que é 

possível observar os seguintes níveis de organização da vida: 

a) Populações, tecidos e átomos. 

b) Populações, moléculas e órgãos. 

c) Moléculas, átomos, e órgãos. 

d) Moléculas, organismos e células. 

e) Células, tecidos e organismos. 
 
 

10. Durante a aula de campo, a professora chamou a atenção para o fato de que, naquela área, havia 

inúmeros formigueiros, cada um deles de uma diferente espécie de formiga e todos eles interagindo 

pelos recursos daquela área. Em ecologia, cada formigueiro em particular, e o conjunto de formigueiros 

naquela área, referem-se, respectivamente, a: 

a) ecossistema e população. 

b) comunidade e ecossistema. 

c) população e ecossistema. 

d) comunidade e população. 

e) população e comunidade. 
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Gabarito 

 

1. C 

A teoria da biogênese foi comprovada experimentalmente pelos experimentos de Redi e Pasteur, que 

mostraram que um ser vivo se origina de outro ser vivo já existente. 

 

2. A 

A concentração de oxigênio na atmosfera, a ponto de sustentar seres aeróbios, aumentou depois do 

surgimento de seres fotossintetizantes. Assim, os primeiros seres viviam em um ambiente com baixíssima 

quantidade de oxigênio. 

 

3. B 

O aparecimento dos ácidos nucleicos possibilitou a transmissão das informações dos seres vivos e 

diferentes combinações do código genético deu esse “avanço verdadeiramente criativo” dito no texto. 

Analisando-se a linha do tempo, os primeiros ácidos nucleicos surgiram entre 5 e 4,5 bilhões de anos. 

 

4. C 

Os animais gigantes surgiram quando a concentração de O2 estava mais alta, o que possibilitou o alto 

metabolismo necessário para a manutenção da estrutura corporal. 

 

5. B 

O registro fóssil é bastante incompleto e apresenta diversas falhas, sendo assim, não é possível encontrar 

vários indivíduos de uma espécie fossilizados. 

 
6. C 

O grupo controle é essencial em estudos, pois vai entender como funciona um determinado experimento 
sem os fatores que poderiam ser influenciadores. 
 

7. A 

O método científico é um conjunto de processos que permitem tirar conclusões sobre um determinado 
acontecimento. 
 

8. D  

Os experimentos que respondem a pergunta na figura I está evidenciado em II e III. 
 

9. E  

Do microscópio é possível identificar desde células, tecidos, até microorganismos. 
 
 

10. E  

Cada formigueiro constitui uma população com o número de indivíduos de uma espécie. Um conjunto de 
formigueiros podem haver mais espécies constituindo assim uma comunidade. 

 

 

 


