
 

 

Tarefa 10 professor Lúcio 
 
Gabarito 
 
01. D 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A introdução de alimentos de origem proteica como carne é um componente que entra no metabolismo de 
construção (plástico) do indivíduo. 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
O movimento das bandeiras promoveu uma série de mudanças no Brasil Colonial. A partir do avanço para o 
interior, desrespeitando a linha de Tordesilhas, os bandeirantes fundaram vilas e vilarejos (que originaram 
novas Capitanias, como a de Goiás), descobriram o ouro e interagiram com os indígenas (promovendo, ao 
mesmo tempo, mudanças de hábitos para ambos os lados e uma dizimação em massa dos índios).    

 
02.  

a) O alimento que poderia substituir o feijão seria a soja, pois ambos possuem os mesmos aminoácidos 
essenciais, exceto pelo triptofano, a mais na soja. 

b) O arroz contém grande quantidade de carboidrato que, com a digestão, forma glicose como fonte de 
energia; no diabetes do tipo 2, a insulina que transporta glicose para as células não é usada 
adequadamente, mantendo altos os níveis de glicose no sangue e baixos nos tecidos, afetando a 
atividade celular; suas características são: cansaço, grande volume de urina, presença de glicose na 
urina, emagrecimento, fraqueza, muita sede, problemas na cicatrização de ferimentos e alterações na 
visão.   

 
03. C 

O glúten contém em sua composição química proteínas que funcionam como antígenos em pessoas com 
doença celíaca. Essas proteínas estimulam a produção de anticorpos que prejudicam o funcionamento do 
intestino delgado.   

 
04. D 

Se a reação química ocorrer a 36 C  (temperatura ótima), a energia de ativação dos reagentes da reação 
enzimática será menor e, consequentemente, a velocidade da reação será maior.   

 
05. B 

A fenilcetonúria é uma herança autossômica recessiva e os afetados são homozigotos (f f ),  que devem 
seguir uma dieta com restrições proteicas, já que a fenilalanina é um aminoácido presente em várias 
proteínas.   

 
06. D 

O aumento do pH causa a diminuição da atividade enzimática.   
 
07. B 

As proteínas são moléculas orgânicas formadas pelo encadeamento de aminoácidos unidos por ligações 
peptídicas.   

 
08. E 

A substância produzida pelo fungo, através de um gene do vírus causador da doença, estimulará a 
produção de anticorpos, garantindo a defesa do corpo humano.   

 
09. B 

Durante a tradução ribossômica do RNA mensageiro, os aminoácidos são desencadeados e ligados por meio 
de ligações covalentes amídicas conhecidas como ligações peptídicas.   

 
10.  

a) Alterações no pH intracelular causam a perda de estrutura espacial das proteínas, fenômeno conhecido 
por desnaturação. As mudanças na conformação molecular das proteínas interferem decisivamente na 
sua função. 

b) As mudanças na estrutura das enzimas que catalisam as reações do ciclo de Krebs impedem a 
desidrogenação e a descarboxilação dos substratos que participam desse ciclo. Essas alterações 
paralisam a fosforilação oxidativa e, consequentemente, limitam a produção de energia (ATP). 


