
 

 

Tarefa 10 professor Lúcio 
 
01. (Ufg 2013)  Leia o texto a seguir. 

 
A base da culinária tradicional goiana ocorreu em meados do século XVIII, com a fusão dos hábitos 
alimentares dos índios nativos que aqui viviam aos hábitos advindos de outras culturas, destacando-se a 
dos bandeirantes mineiros, paulistas e portugueses com a introdução de carnes salgadas. 

SANTIAGO, Raquel de A. C. et al. Alimentação saudável na culinária regional.  
Goiânia: Índice Editora, 2012. p. 17. (Adaptado). 

 
Nesse período, as consequências do movimento dos bandeirantes, para a dinâmica política regional e para 
os hábitos alimentares na dieta da população local, foram, respectivamente:  
a) surgimento das oligarquias locais; incorporação de alimentos energéticos.    
b) nomeação de administradores locais; incorporação de alimentos plásticos.    
c) fortalecimento do movimento separatista do norte de Goiás; incorporação de alimentos energéticos.    
d) criação da capitania de Goiás; incorporação de alimentos plásticos.    
e) nomeação de administradores locais; incorporação de alimentos reguladores.    

  
02. (Unicamp 2020) Um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão, uma 

combinação balanceada de diversos nutrientes importantes para a saúde humana. 
a) A combinação de arroz e feijão fornece todos os aminoácidos essenciais ao organismo. A tabela abaixo 

apresenta variações na quantidade de alguns aminoácidos essenciais por categorias de alimentos. 
 

Aminoácidos 
essenciais 

Categorias de alimentos 
Milho Arroz Feijão Soja Verduras Gelatina 

Metionina 1.            
Isoleucina 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
Leucina 8.  9.  10.  11.  12.  13.  
Lisina         14.    

Fenilalanina 15.  16.  17.  18.  19.  20.  
Treonina         21.  22.  

Triptofano   23.    24.  25.    
Valina 26.  27.  28.  29.  30.  31.  

LEGENDA 
  alta quantidade do aminoácido presente no alimento 
  baixa quantidade do aminoácido presente no alimento 
32. quantidade ideal do aminoácido presente no alimento 

 
Considere uma época de escassez em que é necessário substituir o feijão do combinado “arroz e feijão” por 
outro alimento. Tendo como base as informações fornecidas, que alimento da tabela poderia ser escolhido? 
Justifique sua resposta. 
b) Considere a seguinte afirmação: “O arroz, embora seja um alimento saudável, deve ser consumido por 

uma pessoa com diabetes tipo 2 sob orientação profissional para controle de glicemia.” Explique a 
afirmação, levando em consideração as transformações que o arroz sofre na digestão e as 
características do diabetes tipo 2.  

  
03. (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    
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04. (Unesp 2018)  No interior de uma célula mantida a 40 C  ocorreu uma reação bioquímica enzimática 
exotérmica. O gráfico 1 mostra a energia de ativação (Ea)  envolvida no processo e o gráfico 2 mostra a 
atividade da enzima que participa dessa reação, em relação à variação da temperatura. 

 

       
 

Se essa reação bioquímica ocorrer com a célula mantida a 36 C,  a energia de ativação (Ea)  indicada no 
gráfico 1 e a velocidade da reação serão, respectivamente,  
a) a mesma e a mesma.    
b) maior e menor.     
c) menor e menor.     
d) menor e maior.    
e) maior e maior.     

  
05. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é uma doença 

genética humana caracterizada pela incapacidade de metabolizar o aminoácido fenilalanina. Como 
consequência, há acúmulo de fenilalanina no organismo, o que interfere negativamente no 
desenvolvimento cerebral e provoca deficiência intelectual. É um tipo de distúrbio que afeta crianças de 
ambos os sexos, que, na maioria das vezes, nascem de pais normais. O diagnóstico, quando realizado 
precocemente pelo teste do pezinho, é útil para se estabelecer uma dieta planejada que previne a 
deficiência intelectual. Considerando essas informações, pode-se inferir que os fenilcetonúricos  
a) são heterozigotos e devem seguir uma dieta com algumas restrições lipídicas.    
b) são homozigotos e devem seguir uma dieta com algumas restrições proteicas.    
c) podem ser heterozigotos ou homozigotos e sua dieta deve ser rica em proteínas.    
d) podem ser heterozigotos ou homozigotos e devem evitar proteínas e lipídios.    

  
06. (Enem PPL 2017)  Sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições 

de temperatura e pH, foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de 
uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados no gráfico. 

 

 
 

Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que o(a)  
a) aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima.    
b) temperatura baixa (10 C)  é o principal inibidor da enzima.    
c) ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação.    
d) ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima.    
e) temperatura ótima de funcionamento da enzima é 30 C,  independentemente do pH.     
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07. (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.    

  
08. (Enem PPL 2016)  Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão perigosos que 

os cientistas preferem usar só um de seus genes – aquele que fabrica o antígeno, proteína que é 
reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene 
do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, que passa, então, a produzir uma substância que é 
injetada no corpo humano. 

 

Vírus: guerra silenciosa. Superinteressante, n. 143, ago. 1999 (adaptado). 
 

A função dessa substância, produzida pelo fungo, no organismo humano é  
a) neutralizar proteínas virais.    
b) interromper a ação das toxinas.    
c) ligar-se ao patógeno já instalado.    
d) reconhecer substâncias estranhas.    
e) desencadear a produção de anticorpos.    

  
09. (Unesp 2016)  Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à 

própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular 
maior a partir da união de três outras moléculas menores. 

 

 
 

Esta reação química ocorre no interior da célula durante a  
a) formação dos nucleotídeos.    
b) tradução do RNA mensageiro.    
c) formação dos triglicerídeos.    
d) transcrição do DNA.    
e) síntese dos polissacarídeos.    

  
10. (Unicamp 2016) Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um mecanismo bastante 

eficiente de controle de pH por organismos vivos envolve moléculas doadoras e aceptoras de prótons, que 
são ácidos e bases que atuam em conjunto equilibrando alterações de pH às quais os organismos estão 
sujeitos. 
a) Alterações no pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. Por que isso ocorre? 
b) Que consequências para o processo de respiração celular a alteração na estrutura de proteínas 

envolvidas com o ciclo de Krebs pode trazer?  


