
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Zé Newton 
 
01. A respeito das bactérias, assinale a afirmativa incorreta 

a) são organismos procariontes 
b) são organismos unicelulares 
c) predominam as espécies parasitas 
d) possuem parede celular não celulósica  
e) não possuem organelas membranosas 

 
02. As bactérias apresentam dois tipos de informações genéticas: as contidas no DNA cromossomial e as 

contidas no DNA plasmidial. 
Sobre os plasmídeos, assinale a afirmativa incorreta 
a) são representados por pequenos segmentos de DNA circular 
b) são amplamente utilizados na biotecnologia 
c) possuem genes essenciais ao metabolismo bacteriano 
d) podem se relacionar com a resistência a antibióticos 
e) são duplicados e transferidos para as bactérias filhas 

 
03. Bactérias dos gêneros Bacillus e Clostridium, quando submetidas ao ambiente adverso, geram formas de 

resistência denominadas 
a) esporos 
b) cistos 
c) flagelos 
d) capsídeo 
e) fago 

 
04. As bactérias são extremamente simples, desprovidas de núcleo organizado e da maioria das organelas 

citoplasmáticas, dentre as quais não se incluem 
a) mitocôndrias 
b) cloroplastos 
c) reticulo endoplasmático 
d) ribossomos 
e) complexo golgiense  

 
05. Todos os mecanismos citados contribuem para aumentar a variabilidade genética dentro das populações 

bacterianas, exceto 
a) mutações genéticas 
b) conjugação 
c) bipartição 
d) transformação 
e) produção de esporos 

 
06. Um indivíduo com a taxa de glicose sanguínea aumentada deve evitar a ingestão excessiva de 

a) cereais integrais 
b) salada de alface  
c) carne magra  
d) macarronada 
e) peixe grelhado 

 
07. O amido é a única substância química que começa a ser digerida na boca.  

Assinale a alternativa que contém o nome da enzima que catalisa essa digestão e o nome do produto dessa 
digestão na boca 
a) pepsina, maltose 
b) ptialina, maltose 
c) ptialina, glicose 
d) tripsina, maltose 
e) amilase, galactase 
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08. A digestão das proteínas começa no estômago, com a ação catalítica de uma certa enzima.  
Assinale a alternativa que contém o nome dessa enzima e o pH ideal para a sua ação 
a) pepsina, pH2 
b) pepsina, pH7 
c) tripsina, pH2 
d) tripsina, pH7 
e) ptialina, pH2 

 
09. Todas as alternativas apresentam componentes bioquímicos encontradas no suco gástrico, exceto 

a) ácido clorídrico 
b) pepsinogenio 
c) renina 
d) mucina 
e) ptialina 

 
10. Todas as alternativas apresentam substâncias orgânicas encontradas no suco pancreático, exceto 

a) bicarbonato de sódio 
b) lipase 
c) amilase 
d) nucleasse 
e) tripsinogênio 


