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Origem da vida e evolução 
 
 

 

 

RESUMO   
 

 

Neste resumo, entenderemos os conceitos dados e estudados para a Origem da Vida e evolução.  

 

1. Como a vida se propaga no planeta? 
 

Abiogênese 

ativação 

Biogênese seres vivos surgem pela reprodução de outros seres vivos 

 

Experimento de Redi 
Redi colocou um pote aberto e um fechado, ambos com pedaço de carne. No pote aberto, onde as 

moscas tiveram acesso, nasceram larvas, enquanto que o fechado não. Outros cientistas  tentaram realizar o 

experimento, porém com a carne contaminada, nasceram larvas no pote fechado. 

 

 
 

 

Experimento de Pasteur 
Pasteur fez um experimento com um frasco com pescoço de cisne, onde ele coloca um caldo 

nutritivo e ferve. Assim os microrganismos são mortos e o bico de cisne impedia a contaminação do suco 

nutritivo pelos microrganismos. No momento em que Pasteur chacoalha o frasco, ele faz com que os 

microrganismos depositados no bico de cisne retornem ao suco nutritivo, causando apodrecimento. As sim, 

Pasteur comprova a biogênese. 
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2. Como a vida surgiu no planeta? 
 

Hipótese Heterotrófica da Origem da Vida (Oparin) 
De acordo com Oparin, a atmosfera primitiva era muito diferente da atmosfera atual, tendo em sua 

composição hidrogênio (H2 a (H2O), metano (CH4) e amônia (NH3). A Terra era muito quente e 

tinham muitas descargas elétricas que ao passar de milhões de anos, foram formadas as primeiras moléculas  

orgânicas mais complexas como aminoácidos. Eles acabam se depositando na superfície quente do planeta. 

Esses aminoácidos se ligariam uns aos outros por desidratação gerando proteínas. Conforme as chuvas  

aconteciam, o planeta lentamente foi resfriando e formando os mares primitivos com água, sais e matéria  

orgânica (coacervados = matéria orgânica + água). Ele acreditava que a partir disso surgiria o primeiro ser 

vivo, apesar de ainda não ser comprovado. 

 

 
 

Experimento de Miller 
Miller montou um experimento tentando comprovar a Hipótese de Oparin, com os gases 

mencionados por ele, levando descargas elétricas e se condensando. Assim, com o passar do tempo ele 

conseguiu comprovar a existência de aminoácidos gerados. 
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Primeiro ser vivo 
O primeiro ser vivo deveria ter algumas características como: 

● Unicelular 

● Procarionte 

● Anaeróbico  

● Heterotrófico fermentativo 

 

3. Os seres vivos se transformam ao longo do tempo 
 

Evolução 
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, mudança da frequência  

dos genes.  

 

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. 

 

➢ 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, mas hipóteses.  

A lei do uso e desuso era a ideia de que o meio determina a evolução. 

 

➢  Darwinismo: Charles Darwin formulou a 

explicar a evolução dos seres. Ela diz que, em determinado ambiente, organismos com características 

mais vantajosas sobrevivem e são selecionados, enquanto os outros morrem.  O meio, nesse caso, 

seleciona variações pré-existentes. 
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➢ 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. 

 

Outros conceitos importantes para a evolução são: 

• 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. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Recentemente, pesquisadores do University College de Londres, analisando o DNA de esqueletos de 

seres humanos que viveram na Europa no período neolítico, mostraram que esses primeiros europeus 

não possuíam o gene da lactase, enzima necessária à eficiente digestão do leite. O surgimento, ao 

acaso, desse gene representou uma característica competitiva altamente vantajosa para a espécie, 

aumentando sua frequência na população. Essa hipótese é um exemplo da proposição transformista 

denominada: 

a) Mendelismo 

b) Criacionismo 

c) Lamarckismo 

d) Neodarwinismo 

 

2. De acordo com a 

da OMS.  
(New Scientist nº 2354, 3 de agosto de 2002) 

 

O motivo dessa previsão está no fato de 

a) o vírus causador da doença ter se tornado resistente aos antibióticos.  

b) o uso intenso de vacinas ter selecionado formas virais resistentes aos anticorpos.  

c) o contágio se dar de pessoa a pessoa por meio de bactérias resistentes a a ntibióticos.  

d) a população de mosquitos transmissores dever aumentar.  

e) a promiscuidade sexual favorecer a dispersão dos vírus. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

O surgimento por mutação ao acaso de um gene e a seleção desse gene faz parte do NEODARWINISMO, 

teoria moderna da evolução. 

 

2.  d 

As viroses não são tratadas com antibióticos.  

Não existe vacina contra a dengue.  

O contágio depende do mosquito vetor.  

D Correta. O aumento da população de mosquitos aumenta a transmissão do vírus da dengue.  

A forma de transmissão se dá pela picada do mosquito Aedes Aegypti 

 

 


