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1- (Puccamp)  No dia mais quente do ano, a umidade relativa do ar em Ribeirão Preto 
chegou a 18%. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda evitar atividades 
físicas pesadas com 13%. 

A poluição do ar em Ribeirão causada por ozônio (O3) aumenta no período da tarde, entre 
as 12h e às 17h, segundo as medições realizadas pela Cetesb em agosto. Em certo dia, a 
concentração de ozônio ficou em nível considerado inadequado das 13h às 16h, com um 
auge de 174 microgramas por m3 por volta das 13h. A quantidade máxima para que o ar 
seja considerado adequado é de 160 microgramas/m3, conforme o PQAR (Padrão 
Nacional de Qualidade do Ar). 

Adaptado de Marcelo Toledo. "Folha de S. Paulo". 02/09/2004. 

Atualmente a camada de ozônio é uma proteção contra a radiação ultravioleta, porém não 
estava presente na atmosfera primitiva da Terra. O surgimento da camada de ozônio 
O3 pôde ocorrer depois do 

A.  ( ) grande aquecimento devido ao vulcanismo.   
B.  ( ) surgimento dos organismos aeróbicos.  
C.  ( ) domínio do ambiente terrestre pelas fanerógamas.   
D.  ( ) grande resfriamento das eras glaciais.  
E.  ( ) surgimento dos organismos fotossintetizantes.  
 
2- Stanley Miller ficou conhecido na comunidade científica por seus trabalhos sobre a 
origem da vida, os quais têm impacto até os dias de hoje no que se refere ao 
conhecimento das primeiras formas de vida. Através das diversas experiências que 
realizou em conjunto com Harold Urey, ele demonstrou que 

 
(A) cadeias de RNA poderiam ser formadas na Terra primitiva, em determinadas 
condições de temperatura e pressão. 

(B) cadeias de DNA poderiam ser formadas na Terra primitiva, em determinadas 
condições de temperatura e pressão. 

(C) as grandes tempestades ocorrendo na Terra primitiva poderiam fornecer o impulso 
necessário para o surgimento de uma célula. 

(D) a grande quantidade de vapor d’água se formando constantemente na Terra primitiva 
poderia fornecer a energia para o surgimento de uma célula. 

(E) as condições da Terra primitiva permitiriam o surgimento das primeiras moléculas 
orgânicas, fundamentais à vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3- A imagem abaixo retrata o experimento de Redi. Responda ao que se 

pede:  
 
a) Descreva detalhadamente seu experimento e cite qual teoria ele queria provar. 
 
b) Qual o nome da teoria sobre a origem da vida ele queria “derrubar” e qual era a 
afirmação que ela relatava sobre a origem da vida? 

 

4-  (FUVEST) -A hipótese mais aceita para explicar a origem da vida sobre a Terra propõe 
que os primeiros seres vivos eram heterótrofos. 

 
a) Que condição teria permitido que um heterótrofo sobrevivesse na Terra primitiva?  

 
b) Que condição ambiental teria favorecido o aparecimento posterior dos autótrofos? 

 
c) Qual a atividade biológica responsável pelo crescimento dos teores de O2 

na atmosfera? 

 

5- (UEL) Charles Darwin, além de postular que os organismos vivos evoluíam pela ação 
da seleção natural, também considerou a possibilidade de as primeiras formas de vida 
terem surgido em algum lago tépido do nosso Planeta. Entretanto, existem outras teorias 
que tentam explicar como e onde a vida surgiu. Uma delas, a panspermia, sustenta que: 

(a) As primeiras formas de vida podem ter surgido nas regiões mais inóspitas da Terra, 
como as fontes hidrotermais do fundo dos oceanos. 
(b) Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, podem ter sido produzidos de 
maneira abiótica em vários pontos do planeta Terra. 
(c) Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a Terra, em função dos requisitos 
mínimos necessários para a sua formação e subsistência. 
(d) A capacidade de replicação das primeiras moléculas orgânicas foi o que permitiu que 
elas se difundissem pelos oceanos primitivos da Terra. 
(e) A vida se originou fora do Planeta Terra, tendo sido trazida por meteoritos, cometas ou 
então pela poeira espacial. 

 


