
 

 

01. (Fuvest 2013)  Louis Pasteur realizou experimentos pioneiros em Microbiologia. Para tornar estéril um 
meio de cultura, o qual poderia estar contaminado com agentes causadores de doenças, Pasteur 
mergulhava o recipiente que o continha em um banho de água aquecida à ebulição e à qual adicionava 
cloreto de sódio. 
Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à da água 
pura, era ______. O aquecimento do meio de cultura provocava _______. 
As lacunas podem ser corretamente preenchidas, respectivamente, por:  
a) maior; desnaturação das proteínas das bactérias presentes.    
b) menor; rompimento da membrana celular das bactérias presentes.    
c) a mesma; desnaturação das proteínas das bactérias.    
d) maior; rompimento da membrana celular dos vírus.    
e) menor; alterações no DNA dos vírus e das bactérias.    

  
02. (Ufsc 2019)  Que a água é essencial para a vida, todo mundo sabe. O corpo humano é constituído por 

66% de água. Contudo, a hidratação excessiva pode ser fatal. Existem diversos casos relatados de pessoas 
que ingeriram grandes quantidades de água em curto espaço de tempo e que morreram ou desenvolveram 
algum grau de hiponatremia, que basicamente significa sal insuficiente no sangue. Nesses casos, o 
sangue fica com excesso de água, o que facilita a entrada dessa substância nas células. Os sintomas 
incluem dor de cabeça, fadiga, náuseas, vômito e desorientação mental. 

 
Scientific American Brasil. Disponível em: <https://www2.uol.com.br/sciam/noticias/agua_demais_ pode_fazer_mal_e_ate_matar.html>. 

[Adaptado]. Acesso em: 25 ago. 2018. 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre fisiologia celular e animal, é correto afirmar que:  
01) a água atua como um excelente regulador térmico nos animais por possuir a propriedade física 

chamada de calor específico muito baixa.     
02) a entrada de água nas células ocorre porque o citoplasma é hipotônico em relação ao sangue.     
04) a absorção excessiva de água gera um aumento no volume celular; algumas células, como as do tecido 

conjuntivo frouxo não serão prejudicadas, enquanto outras, como os neurônios, podem sofrer danos.     
08) através da urina não se elimina só água, mas também substâncias nitrogenadas e, em algumas 

situações, até glicose.     
16) o aumento na produção do hormônio antidiurético (ou vasopressina) pelos rins facilita a eliminação de 

água.     
32) em muitas reações químicas nas células a água atua como reagente (reações de hidrólise) e em outras 

como produto (síntese por desidratação); um exemplo desta última é a digestão da sacarose.     
64) as propriedades de ligação entre as moléculas de água com outras substâncias no interior das células 

devem-se ao fato de as moléculas de água não serem polarizadas.     
  
03. (Uece 2019)  As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de  

a) adesão.    
b) capilaridade.    
c) coesão.    
d) tensão superficial.    

  
04. (Unesp 2017)  A figura mostra duas propriedades da molécula de água, fundamentadas na polaridade da 

molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio. 
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Essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo de  
a) seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos em plantas.     
b) sangue nos vasos do sistema circulatório fechado em animais.    
c) água no interior do intestino delgado de animais.    
d) urina no interior da uretra durante a micção dos animais.    
e) seiva elaborada no interior dos vasos floemáticos em plantas.     

  
05. (Enem PPL 2017)  Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes 

amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo 
têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de 
desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os 
produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. 
Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?  
a) Hipófise.    
b) Tireoide.    
c) Pâncreas.    
d) Suprarrenal.    
e) Paratireoide.    

  
06. (Unesp 2017)  A espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser (Libs, na sigla em inglês) é a 

tecnologia usada pelo robô Curiosity, da Nasa, em Marte, para verificação de elementos como ferro, 
carbono e alumínio nas rochas marcianas. Um equipamento semelhante foi desenvolvido na Embrapa 
Instrumentação, localizada em São Carlos, no interior paulista. No robô, um laser pulsado incide em 
amostras de folhas ou do solo e um conjunto de lentes instaladas no equipamento e focadas em um 
espectrômetro possibilita identificar os elementos químicos que compõem o material. 

Pesquisa Fapesp, janeiro de 2014. Adaptado. 
 

Incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado, por meio do 
espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de  
a) lipídios.    
b) proteínas.    
c) aminoácidos.     
d) glicídios.     
e) nucleotídeos.     

  
07. (Pucrs 2016) Para responder à questão, leia as informações e as afirmativas que seguem. 

A água é o componente mais abundante do corpo humano, sendo responsável por aproximadamente 70% 
do peso total do corpo. Durante o exercício físico, o calor gerado pelo metabolismo aumenta a temperatura 
do corpo. O sistema nervoso detecta esse aumento de temperatura e desencadeia a liberação de suor, 
constituído principalmente de água. A água presente no suor carrega eletrólitos dissolvidos e esfria o corpo 
ao evaporar, por isso deve ser reposta para a manutenção da homeostase do organismo e para o 
funcionamento normal dos órgãos, dos tecidos e das células. 
 
Sobre o metabolismo da água no corpo humano, considere as afirmativas: 
I. O corpo, durante o exercício físico, perde água proveniente de fluidos extra e intracelulares. 
II. A hiper-hidratação pode ser danosa para o corpo, já que pode ocorrer uma diluição excessiva dos 

eletrólitos se o rim não excretar o excesso de fluidos. 
III. A ingestão de bebidas isotônicas tem como finalidade reduzir a queima de substâncias energéticas no 

organismo, provocando a diminuição da temperatura corporal. 
 
Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  
a) I.    
b) III.    
c) I e II.    
d) I e III.    
e) II e III.    
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08. (Pucmg 2015)  A anemia é uma doença que atinge inúmeras pessoas em todo o mundo, mesmo em 
países desenvolvidos, trazendo fadigas e diminuição do desempenho físico e cognitivo. O esquema a seguir 
destaca alguns fatores envolvidos direta ou indiretamente na eritropoiese. 
No esquema E.P.O. (eritropoietina) é um hormônio produzido e liberado em resposta a baixos teores de 
oxigênio no sangue que passa pelos rins. 

 

 
 

De acordo com o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa INCORRETA.  
a) Uma das vitaminas mostradas acima é necessária para a síntese de DNA  e RNA  e sua deficiência tem 

profundo efeito na eritropoiese.    
b) A anemia perniciosa surge em consequência de deficiência de uma vitamina necessária para a 

absorção de ferro pelo organismo.    
c) Doença renal crônica pode acarretar anemia, que pode ser corrigida pela administração de E.P.O. 

recombinante.    
d) Três dos fatores mostrados acima estão envolvidos com a síntese do grupo prostético da hemoglobina.    

  
09. (Enem PPL 2015)  Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o 

consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da 
Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. 
A doença associada a esse hábito é a  
a) obesidade.    
b) osteoporose.    
c) diabetes tipo II.    
d) hipertensão arterial.    
e) hipercolesterolemia.    

  
10. (Ufpr 2013)  Louco por um saleiro, sal foi uma das primeiras palavras que o garoto aprendeu a falar, 

antes de completar 1 ano de idade. Quando conseguiu caminhar com as próprias pernas, passou a revirar 
os armários da cozinha em busca de tudo que fosse salgado e, sempre que podia, atacava o saleiro. Aos 3 
anos e meio, por causa da suspeita de puberdade precoce, o menino foi internado num hospital. 

(Fonte: Christante, L. Sede de sal. Revista Unesp Ciência, n.17, 2011.) 
 

O apetite por sal da criança, cujo relato tornou-se clássico na história da Medicina, era causado por um 
desequilíbrio endócrino. Após a sua morte, descobriu-se que a criança apresentava uma deficiência na 
produção de:  
a) aldosterona pelas glândulas adrenais.    
b) insulina pelo pâncreas.    
c) tiroxina pela tireoide.    
d) vasopressina pelo hipotálamo.    
e) somatotrofina pela hipófise.    

 
Gabarito:   
 

01. A 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A dissolução do cloreto de sódio à água pura eleva o seu ponto de ebulição. O aquecimento do meio de 
cultura provocava a desnaturação das proteínas das bactérias presentes. 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química]  
Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à da água 
pura, era maior devido ao aumento do número de partículas de soluto (efeito ebulioscópico). O 
aquecimento do meio de cultura provocava a desnaturação da proteína, ou seja, a proteína perdia a sua 
estrutura tridimensional.    
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02. 04 + 08 = 12. 
[01] Incorreta. A água possui alto calor específico, ou seja, para alterar sua temperatura é necessário 

retirar ou fornecer grande quantidade de calor. 
[02] Incorreta. A entrada de água nas células, por osmose, ocorre porque o citoplasma celular é hipertônico 

(mais solutos) em relação ao sangue (menos solutos).  
[04] Correta. Grande absorção de água pode causar prejuízos às células nervosas (neurônios), pois não 

conseguem se expandir adequadamente devido à caixa craniana, levando a um inchaço que pode 
causar convulsões, coma, problemas respiratórios e até levar à morte. 

[08] Correta. A urina é formada por água, sais, ureia, amônia, ácido úrico e até glicose (quando em excesso 
e constante pode indicar diabetes). 

[16] Incorreta. O aumento do hormônio antidiurético (ADH ou vasopressina), produzido no hipotálamo e 
liberado pela neuroipófise, ocorre quando a concentração de água no sangue cai e o hormônio diminui 
o volume de urina excretado, atuando como antidiurético. 

[32] Incorreta. A água participa como reagente de reações de hidrólise (quebra pela água), ou surge como 
produto em certas reações em que ocorre a união de moléculas, chamada de síntese por desidratação, 
como exemplo são as ligações entre aminoácidos que compõem uma proteína, e não para a digestão 
da sacarose. 

[64] Incorreta. As moléculas de água são polares, pois há diferenças de eletronegatividade entre as ligações 
hidrogênio-oxigênio-hidrogênio, pela geometria angular da molécula, levando à ocorrência de polos e o 
compartilhamento de elétrons ocorre de maneira desigual.   

 
03. C 

A coesão entre as moléculas de água é determinada pelas ligações de hidrogênio.   
 
04. A 

A adesão das moléculas de água com as paredes dos vasos xilemáticos, bem como as forças coesivas entre 
as mesmas, torna possível o transporte da seiva bruna em plantas.   

 
05. B 

O iodo é um elemento químico essencial para a produção dos hormônios 3T  (triiodotironina) e 4T  
(tetraiodotironina) produzidos pela glândula tireoidea.   

 
06. E 

Os nucleotídeos que formam as cadeias dos ácidos nucleicos (DNA e RNA) contém o elemento químico 
fósforo em sua composição.   

 
07. C 

[III] Incorreta: A ingestão de bebidas isotônicas tem como finalidade a reposição da água e dos eletrólitos 
perdidos pelo suor durante os exercícios físicos.   

 
08. B 

A vitamina 12B  não é responsável pela absorção de ferro pelo organismo. Esse mineral é diretamente 
absorvido pelas células da mucosa intestinal por proteínas canal.   

 
09. D 

O consumo excessivo de sais ricos em sódio está associado ao quadro de hipertensão arterial.   
 
10. A 

O hormônio aldosterona, secretado pelo córtex das glândulas suprarrenais, é responsável pela reabsorção 
de sódio e excreção do potássio nos túbulos renais. No hipoadrenalismo, a excreção de sais (cloreto de 
sódio) fica aumentada.   

 
 
 


