
 

 

Tarefa 15 professor Lúcio 
 
01. (Fuvest 2017)  A aorta da baleia é de diâmetro maior do que o cano principal do sistema hidráulico da 

Torre de Londres, e a água que passa por ali tem menos ímpeto e velocidade do que o sangue que jorra do 
seu coração. 

Herman Melville, Moby Dick. 
 

a) Calcule a vazão (volume unidade de tempo)  em cada um dos sistemas esquematizados a seguir. 
 

 
 
Note e adote: 
Suponha os sistemas como sendo cilindros circulares retos. 
Atrito na parede da aorta e do cano é desprezível. 
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b) A figura representa a pressão do sangue em seu percurso ao longo do sistema circulatório da baleia. 

As letras A, B, C, D  e E  correspondem a diferentes vasos sanguíneos. 
 

 
 
Quais são as letras que correspondem, respectivamente, à aorta e às grandes veias?  

  
02. (Uerj 2019)  A contagem e a análise dos anéis de crescimento presentes nos troncos de árvores e arbustos 

possibilitam estimar a idade da planta e investigar as condições climáticas de épocas pré-existentes. Sabe-
se que a grande disponibilidade de água, durante os períodos úmidos, favorece o crescimento de células 
com grande calibre, formando anéis claros. Já em períodos mais secos, as células ficam mais compactadas, 
formando anéis escuros. Observe a ilustração de um corte transversal do tronco de uma árvore, com anéis 
de crescimento claros e escuros: 
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Indique o tipo de tecido condutor responsável pela formação dos anéis de crescimento. Indique, também, 
dentre as substâncias químicas presentes nesse tecido, aquela que confere mais rigidez às paredes das 
células.  
 
Aponte, ainda, as duas principais funções desse tecido para os vegetais.  

  
03. (Enem 2019)  O 2,4-dinitrofenol (DNP) é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na 

mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos 
letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa 
substância captura, no espaço intermembranas, prótons (H ) provenientes da atividade das proteínas da 
cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte 
enzimático, na membrana interna. 

 
GRUNDLINGH, J. et. al. 2,4-Dinitrophenol (DNP): a Weight Loss Agent with Significant Acute Toxicity and Risk of Death. Journal of 

Medical Toxicology, v. 7, 2011 (adaptado). 
 

O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao(à)  
a) obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos.     
b) bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia.     
c) diminuição da produção de acetil CoA,  resultando em maior gasto celular de piruvato.     
d) inibição da glicólise de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes.     
e) redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes.     

  
04. (Enem PPL 2019)  erA figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da 

pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam 
hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela 
corrente sanguínea, e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. 

 

 
 

De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina?  
a) A concentração de oxigênio no sangue diminuirá.    
b) A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá.    
c) A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea.    
d) A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada.    
e) A hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue.    

  
05. (Fuvest 2018)  A levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia na ausência de oxigênio, de 

acordo com a equação 
 

  6 12 6 2 3 2C H O 2 CO 2 CH CH OH 2 ATP.  
 

Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo ocorre 
__________ da levedura e seus produtos são utilizados na produção de __________. 
 

As lacunas dessa frase devem ser preenchidas por:  
a) nas mitocôndrias; cerveja e vinagre.    
b) nas mitocôndrias; cerveja e pão.    
c) no citosol; cerveja e pão.    
d) no citosol; iogurte e vinagre.    
e) no citosol e nas mitocôndrias; cerveja e iogurte.    
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06. (Fuvest 2018)  Os quatro esquemas representam cortes longitudinais de corações de vertebrados. 
 

 
 

a) Identifique os grupos de vertebrados cujos corações estão representados pelos esquemas 1, 2, 3 e 4. 
b) Descreva o sentido do fluxo sanguíneo no interior de cada um desses corações e indique se neles 

ocorre mistura de sangue arterial e venoso.  
  
07. (Uerj 2017)  Em todo o mundo, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável. Além dos 

prejuízos causados pela nicotina e outros componentes, os fumantes apresentam um acúmulo de monóxido 
de carbono (CO) no sangue, que pode levar à hipóxia, ou seja, menor oxigenação dos tecidos.  
Considere, no gráfico, as curvas de saturação da oxi-hemoglobina de dois indivíduos, A e B, de mesmo 
sexo, idade, peso e altura. Um desses indivíduos não fuma e o outro é fumante crônico. 
 

 
 
Com base na análise das curvas, identifique o indivíduo fumante. Explique, ainda, por que o acúmulo de 
CO  pode levar à hipóxia nos tecidos. 
 
Sabendo que o CO  pode se ligar à enzima citocromo-c-oxidase  e inibi-la, indique a etapa do metabolismo 
aeróbico que será prejudicada pela presença desse gás e uma consequência direta de seu acúmulo para as 
células afetadas.  

  
08. (Unifesp 2017)  Em uma maratona ocorrem diversas alterações no corpo do maratonista. A pressão parcial 

de 2O  2(PO )  nos tecidos musculares pode cair de 14 mmHg para 12 mmHg.  A temperatura corporal sofre 
elevação no início da corrida e depois se mantém estável, com ligeiras variações. Ao longo da prova, ocorre 
diminuição do pH no interior das hemácias (cujos valores normais variam entre 7,35  e 7,45),  embora o 
pH do plasma não sofra grandes variações. 
O gráfico experimental representa o efeito da temperatura corporal humana sobre a porcentagem de 
saturação da hemoglobina com 2O .  
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a) Por que ocorre elevação da temperatura corporal durante a maratona? Qual o efeito dessa elevação 
sobre a oferta de 2O  para os tecidos musculares? 

b) O que provoca a redução de pH no interior das hemácias? Por que, apesar dessa redução, o pH 
sanguíneo não diminui a ponto de se tornar ácido?  

  
09. (Unicamp 2016)  Muitas vezes se observa o efeito do vento nas plantas, que faz com que a copa das 

árvores e eventualmente o caule balancem vigorosamente sem, contudo, se romper. No entanto, quando 
ocorre a ruptura de um ramo, as plantas têm a capacidade de retomar o crescimento e ocupar novamente 
o espaço deixado pela queda do ramo. 
a) Cite e caracterize os tipos de tecidos que promovem a sustentação e a flexibilidade dos ramos e 

caules. 
b) Como se dão o surgimento e o crescimento do novo ramo em plantas danificadas pelo vento?  

  
10. (Ufu 2016)  Com relação à produção dos frutos pelas angiospermas, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. O pimentão e o milho são chamados de frutos indeiscentes, uma vez que não se abrem. 
II. O caju é um pseudofruto derivado do pedúnculo da flor e não do ovário da flor. 
III. A amora é um exemplo de infrutescência, ou seja, é um conjunto de frutos derivados de inflorescência. 
IV. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do grão de pólen. 
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.  
a) I e III.    
b) I, II e III.    
c) I, II e IV.    
d) II e III.    

  


