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01. (Uerj 2020) Algumas embalagens de alimentos apresentam no rótulo a informação “contém glúten”, 

obrigatória por resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
O glúten apresenta, em sua composição, uma molécula que não deve ser consumida por portadores da 
doença celíaca, uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado. 

 
Essa molécula do glúten, inadequada para os celíacos, é classificada como:  
a)  lipídeo    
b)  vitamina    
c)  proteína    
d)  carboidrato    

  
02. (Ufjf-pism 1 2018) A febre, quando alcança 40 C  ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do 

indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre proteínas do 
sistema nervoso central. 

 
Sobre o efeito deste aumento da temperatura corporal, é CORRETO afirmar que ele  
a)  aumenta a atividade das proteínas.     
b)  desnatura as proteínas, inibindo a sua atividade.     
c)  provoca o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático.    
d)  induz a quebra das proteínas e, consequentemente, a sua inativação.     
e)  modifica a sequência de aminoácidos das proteínas e, consequentemente, o seu funcionamento.    

  
03. (Fcmmg 2018) O gráfico abaixo refere-se à quantidade de 100  gramas de um determinado alimento: 
 

 
 

Pelos valores fornecidos, podemos concluir que se trata de:  
a)  Pão integral    
b) Ovo de galinha    
c)  Pedaço de bacon    
d)  Barra de chocolate    
  

04. (Ufrgs 2018) Em relação às macromoléculas que constituem a maioria dos seres vivos, é correto afirmar 
que  
a)  os lipídeos e os peptideoglicanos compõem a membrana plasmática de todos os eucariotos.    
b)  os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por várias unidades chamadas de nucleotídeos.    
c)  o glicogênio e o amido são polissacarídeos produzidos pelas células vegetais.    
d)  os triglicerídeos e polissacarídeos são carboidratos.    
e)  as enzimas e os esteroides são proteínas.    
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05. (Puccamp 2017) O glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina, que se encontram 
naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo, cevada, centeio e aveia. A formação das proteínas 
depende da união dos aminoácidos por meio de ligações do tipo  
a)  glicosídicas.    
b)  peptídicas.    
c)  fenólicas.    
d)  aromáticas.    
e)  lipídicas.    

  
06. (Ufu 2019) O cladograma hipotético, a seguir, representa um diagrama que indica relações de parentesco 

entre 10  espécies recentes de seres vivos. 
 

 
 

Há quantos grupos monofiléticos supraespecíficos existentes para esses táxons?  
a)  8.     
b)  7.     
c)  9.     
d)  6.     

  
07. (Fgv 2018) O cladograma ilustra as relações filogenéticas dos animais vertebrados. 
 

 
 

A interpretação do cladograma permite afirmar que  
a)  o grupo 1 é monofilético e caracterizado pela endotermia e viviparidade.    
b)  o grupo 2 é parafilético, pois seus subgrupos integrantes apresentam diferentes origens.    
c)  o grupo 3 é polifilético e caracterizado pela oviparidade e ectotermia.    
d)  o grupo dos anfíbios é parafilético e ancestral direto dos mamíferos e das aves.    
e)  o grupo dos peixes ósseos é polifilético e ancestral de todos os vertebrados.    
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08.  (Unicamp 2017) O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da Superfamília 
Hominoidea, onde se observa que 

 

 
a)  homens e gibões (Hylobatidae) não possuem ancestral comum.    
b)  homens, gorilas (Gorilla) e orangotangos (Pongo) pertencem a famílias diferentes.    
c)  homens, gibões e chimpanzés (Pan) possuem um ancestral comum.    
d)  homens, orangotangos (Pongo) e gibões (Hylobatidae) são primatas pertencentes à mesma família.    

  
09. (Enem 2017) A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco grandes linhas 

evolutivas utilizando, como critérios de classificação, a organização celular e o modo de nutrição. Woese e 
seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres 
vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino 
Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. 

 
Whittaker 
(1969) 
Cinco reinos 

Woese (1990) 
Três domínios 

Monera Archaea 
Eubacteria 

Protista 

Eukarya Fungi 
Plantae 
Animalia 

 
A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em  
a)  tipos de células.    
b)  aspectos ecológicos.     
c)  relações filogenéticas.     
d)  propriedades fisiológicas.     
e)  características morfológicas.     

  
10.  (Fuvest 2016) Atualmente, os seres vivos são classificados em três domínios: Bacteria, Archaea e 

Eukarya. Todos os eucariotos estão incluídos no domínio Eukarya, e os procariotos estão distribuídos entre 
os domínios Bacteria e Archaea. Estudos do DNA ribossômico mostraram que os procariotos do domínio 
Archaea compartilham, com os eucariotos, sequências de bases nitrogenadas, que não estão presentes nos 
procariotos do domínio Bacteria.  

 
Esses resultados apoiam as relações evolutivas representadas na árvore  

a)     

b)     
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c)     

d)     

e)     
 


