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EVIDÊNCIAS: BIOLOGIA E BIOQUÍMICA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 No __________ da célula, está o DNA.  Estrutura que se encontra enrolada e compactada em uma 

forma denominada cromossomo. Nossa espécie possui ___ pares de cromossomos. 

 Nos cromossomos está gravada a nossa __________, que pode ser lida através da 

________________ do DNA, como um código, o ____________.  O código genético está contido em 

regiões denominadas __________, responsáveis por determinar as ___________ de cada indivíduo. 

Os organismos complexos, como as plantas e os animais, possuem de ___________ genes.  

 DNA = ___________ 

 __________ = Informações genéticas = cabelo, estatura, cor da pele e da íris dos olhos, a velocidade 

de crescimento e etc.  Recebemos esses genes de ___________ e durante a reprodução passamos 

para nossos filhos, através dos _______________. 

 O DNA carrega as informações para a fabricação de todas as ___________ da célula.  

INFORMAÇÃO = _____________ Se virmos informação escrita, é porque ______________.  

 “Antes de responder como a informação foi codificada no DNA, a ciência precisa responder 

___________________________________. Ou seja, processos naturais produzem informação 

codificada? A resposta novamente é não! Informação não é uma característica da matéria e nem 

tampouco é produzida por __________________ . Ela é característica de atividade ______________e 

não de processos puramente naturais.” Adauto Lourenço, Físico e Matemático.  

PRINCÍPIO DA COMPLEXIDADE IRREDUTÍVEL 

 Um sistema único que é composto de várias partes que interagem e contribuem para a função básica, 

e onde a ___________ de qualquer uma das partes faz com que o sistema efetivamente 

____________________________ 

 Exemplo: Flagelo bacteriano  

 Darwin: "Se for possível demonstrar que qualquer órgão complexo exista, que não possa ter sido 

formado por pequenas mutações numerosas e sucessivas, minha teoria estará 

__________________.” 
 

EVIDÊNCIAS: COSMOLOGIA 

• Albert Einstein através da teoria da relatividade em 1915 desafiou o conceito de que o universo é 

eterno.  Propôs que está em constante estado de ________________. 

• Em 1929 foram confirmadas empiricamente – Edwin Hublle – que as galáxias estão _____________. 

• O Universo teve um ________________, um início. É finito temporalmente. 

• Tudo que tem um início tem uma ____________.  

• Para um Universo infinito e temporal, a causa deve ser _______________________________. 

ORIGENS - 2018 

 



• "Assim diz o Senhor, o seu redentor, que o formou no ventre: Eu sou o Senhor, que fiz todas 

as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo.”  Isaías 44:24 

 Terra:  

-  Posição ____________ em relação ao sol. 

- Inclinação __________(estações) 

- _______________ ideal para a vida. 

- ____________: -139º a 22º.  Vênus: -33º a 480ºc 

- Lugar __________ na galáxia. 

- Protegida por planeta ___________. 

- Possui uma lua que lhe auxilia: 

- __________________. 

- __________________. 

 
TAREFA 2: 

1- Ler, meditar e escrever um comentário sobre cada versículo abaixo: 

João 1:1-3; Mateus 24:35; Apocalipse 4:11; Jó 37:5; Salmo 19:1-4; Jeremias 32:17-19; Isaías 40:26; Jeremias 
10:12; Salmo 33:6-8 

2- Leia o texto e responda as questões a seguir: 

 
O Teorema do Macaco  

Quando se fala de probabilidade, alguns evolucionistas têm tentado demonstrar que tudo é possível com os 
milhões de anos, ou seja, que a complexidade de um DNA, esse super código com milhões de letras, colocado 
devidamente na ordem, pode ser produto de tentativa e erro, e para demonstrar tal possibilidade citam o 
chamado teorema do macaco[i], idealizado pelo matemático francês Émile Borel, fazendo uma analogia com 
a possibilidade de a vida ter surgido por acaso. Imagine uma multidão de macacos que batem aleatoriamente 
nas teclas de um computador, pulam, giram saltam, enquanto as letrinhas vão surgindo na tela, a ideia é que, 
quando analisássemos tudo que foi digitado pela macacada, encontraríamos ali depois de milhões de anos 
um soneto digno de Shakespeare, ou seja, assim como uma multidão de macacos foi capaz de criar um texto 
inteligível, o tempo, o acaso e a matéria inerte poderiam fazer com que a vida surgisse em uma Terra primitiva. 
Quem refutou detalhadamente essa ideia (aqui faço apenas uma síntese de sua argumentação) foi o físico e 
cientista israelense Gerald Schroeder[ii], que fala sobre um experimento conduzido pelo Conselho de Artes 
Nacional Britânico, onde um computador foi colocado numa jaula que abrigava seis macacos. Depois de um 
mês de intenso movimento sobre as teclas, os macacos chegaram a digitar 50 páginas! Agora talvez você 
esteja se perguntando, quantas palavras apareceram? E a resposta é: zero, nenhuma, nada. E aqui vale 
ressaltar que o idioma inglês tem duas palavras com apenas uma letra (o “I” que significa eu, e o “a” que em 
português seria um ou uma), e mesmo assim elas não apareceram. E talvez você esteja se perguntando: será 
que os macacos não tocaram nem uma única vez nessas vogais? O fato é que tocaram, mas tais letras só 
representam palavras se isoladas em ambos os lados por espaços. Chegou a hora de fazermos umas 
continhas, probabilidade básica. Tomemos um teclado com 30 caracteres usados na língua inglesa (26 letras 
e outros símbolos), a probabilidade de se conseguir uma palavra de uma letra, teclando aleatoriamente (como 
fizeram os nossos amigos símios) é de 30x30x30, ou seja, uma chance em 27.000. Lembrando que estamos 
falando apenas de uma palavra (a mais simples possível), o que dizer então de um soneto? Considerando o 
soneto (por definição de 14 versos), escolhido por Schroeder no qual encontramos 488 letras[iii], qual seria a 
probabilidade de, digitando a esmo, conseguirmos todas essas letras na exata sequência em todos os versos? 
A conta é simples, teríamos que multiplicar o número 26 por ele mesmo (26x26...x26) 488 vezes, e aí teríamos 



o número 26 elevado à 488ª potência. Uau! Mas o que isso significa? Em potência de dez, seria o mesmo que 
10 elevado a 690. Isso é uma chance em um número que começa com o 1 e tem 690 zeros a sua direita. Mas 
o que isso representa? Quão grande é esse número? Só pra que você tenha uma ideia a população do nosso 
planeta é da ordem de 10 elevado à 10ª potência; o número de partículas (prótons, elétrons e nêutrons) que 
constituem o universo inteiro é da ordem de 10 elevado a 80. Então talvez você esteja se perguntando, quando 
tempo seria necessário para que os macaquinhos conseguissem realizar a tarefa de digitar aleatoriamente 
um soneto? Ou quantos macaquinhos seriam necessários? O professor Schroeder nos responde da seguinte 
maneira: 
“Se tomássemos o universo inteiro e o convertêssemos em chips de computador – esqueçam os macacos – 
cada chip pesando um milionésimo de grama e sendo capaz de processar 488 tentativas a, digamos, um 
milhão de vezes por segundo, produzindo letras ao acaso, o número de tentativas que conseguiríamos seria 
de 10 à 90ª. Mais uma vez, seríamos derrotados por um fator de 10 à 600ª. Nunca criaríamos um soneto por 
acaso. O universo teria de ser maior, na proporção de 10 elevado à 600ª potência. No entanto o mundo 
acredita que um bando de macacos pode fazer isso todas as vezes” [iv]. 
Isso é mesmo fascinante. Veja, se o famoso teorema do macaco defendido por muitos evolucionistas não 
funciona nem para um soneto, o que dizer da origem da vida, algo muito mais complexo? Se a vida não pôde 
surgir por acaso, só nos resta uma conclusão, somos obra de um Criador. Pense nisso! 

(http://ronaldoxavier.blogspot.com.br/2009/01/o-teorema-do-macaco.html) 
 

a)  Qual a ideia central do texto acima? 

 

b) Nas linhas 1 a 3 o autor relata: “alguns evolucionistas têm tentado demonstrar que tudo é 

possível com os milhões de anos, ou seja, que a complexidade de um DNA, esse super código 

com milhões de letras, colocado devidamente na ordem, pode ser produto de tentativa e erro...” 

O que você entendeu do trecho acima? 

 

c) A que conclusão o autor chegou e porquê? 

 

d) Como o conteúdo do texto se aplica no seu estudo sobre Origens? 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (0,5) + 3 TAREFAS (1,5) + TESTE (8,0) –TOTAL: 10,0 
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