
 

 

01. (Unesp 2020)  O Brasil já é o segundo país que mais realiza a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do 
estômago. 

 
O paciente consegue emagrecer porque perde a fome radicalmente — a quantidade de comida consumida 
cai a um quarto, em média, por falta de espaço. Apesar dos avanços técnicos e das facilidades, a cirurgia 
está longe de ser uma intervenção simples. 

(Natalia Cuminale. “Emagrecer na faca”. Veja, 13.03.2019. Adaptado.) 
 
Além de aumentar a sensação de saciedade, mesmo com pequena ingestão de alimentos, a redução do 
estômago também reduz a quantidade de suco gástrico secretado pela parede estomacal, comprometendo 
a digestão do alimento nessa porção do aparelho digestório. 
A principal enzima digestória do suco gástrico e a estrutura química dos monômeros das moléculas sobre 
as quais atua são 
 
a)  

tripsina e  
 

b)  

pepsina e  
 

c)  

pepsina e  
 

d)  

tripsina e  
 

e)  

peptidase e  
 

  
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.  
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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. (Fuvest 2020)  Indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. A 

principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especialmente na 
idade adulta. A indústria de laticínios beneficia‐se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura nos 
alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando, assim, os produtos 
lácteos sem lactose. 
a) Considerando que o pH ótimo para funcionamento da lactase é de aproximadamente 7,5,  em que 

região do sistema digestório humano ocorre a atividade dessa enzima? 
b) A região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região regulatória. Uma mutação (C 

para T) na região destacada na tabela aconteceu há cerca de 10 mil anos em pessoas do norte 
europeu e foi conservada, resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta e 
consequente permanência da habilidade de digerir a lactose. Essa mutação aconteceu em que região 
do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança da característica “Tolerância à lactose 
na idade adulta”? 

 

Indivíduo Fenótipo Sequência (19 mil nucleotídeos antes do primeiro 
éxon) 

1 Tolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 

2 Tolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 

4 Tolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 

4 Intolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 

 

c) Bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase de levedura (organismo eucariótico) são 
utilizadas para a produção dessa enzima em larga escala. Cite uma manipulação em laboratório 
necessária no gene da lactase de levedura para que ele possa ser expresso em bactérias. Justifique 
sua resposta.  

  
04. (Enem PPL 2019)  Atualmente, uma série de dietas alimentares têm sido divulgadas com os mais 

diferentes propósitos: para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que 
rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico, e o consenso dos nutricionistas 
é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de 
carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro apresenta cinco dietas com 
supostas fontes de nutrientes. 

 

Supostas fontes de nutrientes de cinco dietas 

Dieta Carboidrato Ácido graxo 
insaturado 

Proteína 
 

1 Azeite de oliva Peixes Carne de aves 
2 Carne de aves Mel Nozes 
3 Nozes Peixes Mel 
4 Mel Azeite de oliva Carne de aves 
5 Mel Carne de boi Azeite de oliva 
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A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é a  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    

  
05. (Ufu 2019)  Observe o quadro. 
 

Tipo de alimentação Características Animal 

Por filtragem Presença de placas semelhantes a pentes, 
chamadas barbatanas. I 

Em pedaços grandes Suas adaptações incluem tentáculos, garras, 
caninos venenosos, mandíbulas e dentes. II 

De substrato Vivem dentro ou sobre sua fonte de alimento. III 

Líquida (sugação) Extraem líquidos ricos em nutrientes de um 
hospedeiro vivo. IV 

 
Com base nas informações do quadro, assinale a alternativa que apresenta exemplos de animais que, 
respectivamente, utilizam esses tipos de alimentação.  
a) I – baleia; II – serpente; III – lagarta; IV – pernilongo.    
b) I – lagarta; II – baleia; III – pernilongo; IV – serpente.    
c) I – baleia; II – lagarta; III – serpente; IV – pernilongo.    
d) I – pernilongo; II – baleia; III – lagarta; IV – serpente.    

  
06. (Enem PPL 2019)  Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento: 

 
Materiais: copo plástico pequeno, leite e suco de limão. 
Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas 
de limão. 
 
Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os 
resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo 
simulado?  
a) Ação da bile sobre as gorduras no duodeno.    
b) Ação do suco pancreático sobre as gorduras.    
c) Ação da saliva sobre os carboidratos na boca.    
d) Ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo.    
e) Ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago.    

  
07. (Enem PPL 2018)  De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença 

caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode 
estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma 
senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, 
como a cenoura. 

 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 
 

Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores de  
a) hormônios, estimulantes da regeneração celular da retina.     
b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela respiração celular.     
c) vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras.     
d) tocoferol, uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos.     
e) vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes.     
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08. (Enem PPL 2018)  O fitato, presente em diversos cereais, apresenta a propriedade de associar-se a alguns 
minerais, proteínas e carboidratos, formando complexos insolúveis e incapazes de serem digeridos por 
animais monogástricos. Por esse motivo, muitas rações ricas em cereais contêm, na sua formulação final, a 
enzima fitase como aditivo. O esquema de ação dessa enzima sobre o fitato está representado na figura. 

 

 
 

A adição de fitase nessas rações acarretará um aumento da  
a) eliminação de produtos nitrogenados.     
b) disponibilidade de nutrientes.     
c) desnaturação de proteínas.     
d) assimilação de fitato.     
e) absorção de amido.     

  
09. (Ufu 2018)  Em relação à bile, afirma-se que essa 
 

I. emulsifica gorduras. 
II. é produzida pela vesícula biliar. 
III. tem cor esverdeada. 
IV. é armazenada no fígado. 
 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.  
a) I e III.    
b) II e IV.    
c) I e II.    
d) III e IV.    

  
10. (Enem PPL 2018)  O suco de repolho pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. 

Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a 
escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir. 
 

 
 
Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, 
têm-se, respectivamente, as cores  
a) vermelha e vermelha.     
b) vermelha e azul.     
c) rosa e roxa.     
d) roxa e amarela.     
e) roxa e vermelha.     
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Gabarito:   
 
01. C 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A pepsina é uma protease presente no suco gástrico. Essa enzima acelera a hidrólise de proteínas na luz 
estomacal, produzindo peptídeos menores e seus monômeros, os aminoácidos. 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
A principal enzima digestória do suco gástrico é a pepsina que participa da digestão das proteínas. 
A estrutura química dos monômeros das proteínas (aminoácidos) pode ser representada por: 
 

 
 
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.  

a) A atividade da enzima lactase ocorre no intestino delgado (pH alcalino), que quebra a lactose em 
glicose e galactose. 

b) A mutação aconteceu em uma região antes do primeiro éxon (19 mil nucleotídeos antes), indicando 
que ocorreu em uma região não codificadora do gene, regulatória; a herança da tolerância à lactose na 
idade adulta é autossômica dominante, através da observação da tolerância dos indivíduos 2 e 3, que 
são heterozigotos. 

c) Deve-se isolar a região codificante do gene responsável pela produção da lactose das leveduras, 
depois, inseri-la em um plasmídeo para que seja traduzida a informação para produção da enzima.   

 
04. D 

O mel é uma excelente fonte de carboidratos, o azeite de oliva apresenta ácidos graxos insaturados, 
enquanto a carne de aves é uma boa fonte de proteína animal   

 
05. A 

A correlação exata entre os exemplos citados e as características da tabela, acham-se na alternativa [A].   
 
06. E 

O suco de limão simula a ação do ácido clorídrico secretado no suco gástrico, sobre as proteínas do leite, 
no estômago.   

 
07. C 

A vitamina A é fundamental para a produção e o bom funcionamento dos fotorreceptores de luz na retina 
do olho. Esses fotorreceptores são os bastonetes.   

 
08. B 

A adição da enzima hidrolítica fitase aos cereais permite a digestão do fitato e, consequentemente, o 
aumento da disponibilidade de nutrientes.   

 
09. A 

A bile é uma secreção esverdeada produzida pelo fígado e tem por função a emulsificação das gorduras.   
 
10. E 

O pH da saliva se situa entre 6,5  e 7,5  (neutro), tornando o indicador de pH roxo. O suco gástrico 
apresenta pH em torno de 2,0  (ácido) e torna o indicador vermelho.   

  
 


