
 

LISTA DE EXERCÍCIOS BIOLOGIA – RODRIGO PACHECO 

 

 

 

Q.01 - As imagens mostram a representação esquemática do 
experimento utilizado por Stanley Miller e um esboço feito por Charles 
Darwin. 
 

 
(https://nl.wikipedia.org. Adaptado.) 

 
(http://charlesmorphy.blogspot.com) 

 
A) Qual o objetivo das investigações científicas conduzidas por Miller 

em seu experimento? Qual o resultado obtido por Miller ao final 
deste experimento? 

B) Qual o objetivo das investigações científicas conduzidas por 
Darwin? Que aspecto de sua teoria Darwin não conseguiu 
esclarecer? 

 
Q.02 - John Needham ferveu uma quantidade de caldo de carne de 
carneiro, encerrou-o em um frasco de vidro e selou a boca do frasco 
com uma rolha de cortiça e mástique, uma argamassa resinosa. Como 
precaução adicional, ele aqueceu o frasco em cinzas quentes para 
matar qualquer coisa viva que pudesse ter permanecido nele após a 
fervura e a vedação. Ao abrir o frasco depois de alguns dias, Needham 
examinou o caldo e viu que ele pululava de vida e animais 
microscópicos das mais variadas dimensões.  

(Hal Hellman. Grandes debates da ciência, 1999. Adaptado.) 
 

A) Qual teoria sobre a origem da vida o experimento de Needham 
reforçou? O que essa teoria defende? 

B) Louis Pasteur, contrariando a teoria defendida por Needham, 
colocou caldo de carne em um balão de vidro com um longo 
gargalo, que em seguida foi curvado em forma de “S”. Esse caldo 
foi fervido e permaneceu estéril por muito tempo, mesmo com o 
vidro aberto. Por que não surgiram micro-organismos nesse caldo, 
mesmo com o frasco aberto? Por que foi importante manter o 
frasco aberto? 

 
 
 
 
 

Q.03 - A perda excessiva de água pelo organismo pode levar à morte. 
Isto já foi observado tanto em pessoas com uma disenteria grave 
quanto em outras que estavam correndo numa maratona. Para se 
controlar o risco de morte nessas situações, é recomendável beber 
uma solução que, além de água, contenha cloreto de sódio e glicose ou 
sacarose. Uma solução desse tipo é o soro caseiro que pode ser 
preparado com uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de 
sal de cozinha, em um litro de água filtrada ou fervida. 
A) Quais as funções da água e do sal contidos no soro caseiro?  
B) Por que a quantidade de açúcar presente no soro caseiro é bem 

maior do que a do sal? 
 
Q.04 - As células são formadas por substâncias que participam da sua 
estrutura e de reações importantes que garantem a sua vida. Nas 
células existem componentes orgânicos, como os lipídios, dependendo 
de inúmeros fatores como idade, atividade e espécie. 
A) Cite e explique 3 funções da água no organismo pluricelular. 
B) Descreva o processo de osmorregulação em peixes marinhos que, 

na época da desova, retornam aos rios onde nasceram. 
 
Q.05 - Leia o texto a seguir. 
 
Celulose fabricada em laboratório 
 
O feito é de uma equipe de químicos japoneses da Universidade de 
Kyoto. Eles conseguiram, pela primeira vez, sintetizar em laboratório o 
polímero natural mais abundante do planeta, a celulose. Existem mais 
de cinquenta polímeros de glicose. O modo como a interligação é feita 
dá à celulose propriedades especiais. Na natureza, ela é o componente 
das células das plantas. Os químicos estão animados. A celulose 
sintética pode se tornar uma importante matéria-prima para 
anticoagulantes e remédios que atacam tumores causados por vírus.  

 

(Adaptado de: <http://super.abril.com.br/ciencia/celulose-fabricada-
laboratorio-436544.shtml>. Acesso em: 30 abr. 2015.) 

 
Com base no texto e nas características da celulose, responda aos itens 
a seguir. 
A) Em qual estrutura das células vegetais esse polímero sintetizado 

em laboratório pode ser encontrado? Qual a sua função nessa 
estrutura? 

B) Tanto polímeros naturais quanto sintéticos têm propriedades 
estruturais semelhantes. 

 Explique o que é um polímero e cite dois exemplos de polímeros 
encontrados nos seres vivos. 

 
Q.06 - Os hábitos alimentares, ou seja, os tipos de alimentos escolhidos 
pelas pessoas para fazer parte da sua dieta usual, bem como o modo 
de preparar os alimentos, variam principalmente em relação aos 
diferentes organismos e segundo a ingestão adequada de nutrientes. 
Desta forma, a ingestão de lipídeos, carboidratos, proteínas e vitaminas 
de forma equilibrada garantem de maneira geral o sucesso nutricional 
dos seres vivos. Cite duas consequências que acometem um indivíduo 
quando ele deixa de ingerir carboidratos para garantir a redução de 
peso corporal. 
 
Q.07 - No sangue humano, o esteroide mais comum é o colesterol, que, 
em função da lipoproteína que o transporta, é conhecido por HDL (high 
density lipoprotein) ou LDL (low density lipoprotein). O colesterol tem 
papel importante em nosso corpo, porém, em excesso, pode causar 
efeitos indesejáveis.  
 
Quanto ao colesterol, responda:  
A) Por que o colesterol HDL é conhecido por “bom” colesterol e o LDL 

é conhecido por “mau” colesterol?  
B) Descreva a atuação do colesterol no corpo humano. 
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RESPOSTAS 
 
Q.01 
A) O experimento de Miller tinha como objetivo recriar as condições 

da atmosfera primitiva, segundo a Teoria de Oparin-Haldane, e 
verificar a formação de moléculas orgânicas a partir das substâncias 
simples existentes no planeta primitivo. Ao final de experimento o 
cientista encontrou aminoácidos e bases nitrogenadas, além de 
cianeto e formaldeído (sopa prébiótica). 

B) Darwin buscou explicação para o processo de formação das 
espécies a partir de um ancestral comum ao longo do tempo. Em 
sua teoria ele defendia que qualquer espécie evolui de formas mas 
simples como resultado de variações selecionadas pelo meio. 
Porém Darwin não conseguiu esclarecer como tais variações 
surgem nos organismos, algo que foi esclarecido posteriormente 
pelo neodarwinismo. 

 
Q.02 
A) O experimento de Needham defende a teoria da geração 

espontânea da vida (abiogênese). Essa teoria defende que a 
matéria inanimada, sob a ação de um princípio ativo, pode originar 
a vida formada pela matéria animada. 

B) Nos frascos de Pasteur não surgiram microorganismo, porque o 
caldo foi esterelizado aos poucos, sem fervura, e os micróbios 
ficaram retidos na curva do bico em forma de “pescoço de cisne”. 
Durante o experimento, os frascos ficaram abertos para contornar 
o argumento dos defensores da abiogênese que, se estivesse 
fechados, o “princípio ativo” não poderia entrar em contato com o 
caldo de carne. 

 
Q.03 
A) A água tem a função de repor o líquido perdido, reidratando o 

organismo. O sal repõe os sais minerais, importantes para a 
manutenção do equilíbrio eletrolítico, permitindo a absorção de 
água por meio de osmose. Além disso, o Sódio participa do 
processo de co-transporte da glicose e da transmissão dos impulsos 
nervosos.  

B) Porque a energia que o organismo precisa para realizar suas 
funções vitais nessas condições é obtida a partir do metabolismo 
do açúcar. 

 
Q.04 

A) – Solvente de líquidos orgânicos  auxilia na transformação de 
macromoléculas em micromoléculas para melhor aproveitamento. 

 – Veículo de substância  facilita o intercâmbio de substâncias que 
atravessam a membrana promovendo o intercâmbio 
introextracelular. 

 – Moderador térmico  auxilia no controle da temperatura interna 
da célula, evitando variações bruscas que prejudiquem o 
metabolismo celular etc. 

B) São considerados seres Eurialinos, aqueles que “toleram” grandes 
variações de salinidade por apresentarem mecanismo fisiológicos 
de auto-regulação. 

 Ex.: salmão, tainha que na época da desova migram para os rios. 
 Esses peixes são hipotônicos em relação a água do mar, estando 

sempre perdendo água para o meio. Para não morrerem de 
desidratação eles bebem água salgada, absorvem essa água no 
intestino e o sangue ao passar pelas brânquias elimina os sais por 
transporte ativo. O salmão e a tainha conseguem essa façanha 
porque apresentam facilidade em inverter o processo de 
transporte ativo dos sais através das brânquias conforme a 
circunstância do momento. 

 
 
 
 
 
 

Q.05  
A) A celulose, polímero sintetizado em laboratório, pode ser 

encontrada na parede celular e sua função é conferir rigidez à 
parede. 

B) Polímero é todo material composto de grupos de moléculas que se 
repetem em cadeia. O candidato deve apresentar dois dos três 
exemplos: carboidratos (polissacarídeos), proteínas (polipeptídeos) 
e ácidos nucleicos. 

 
Q.06 - Os carboidratos são a principal fonte de energia para os seres 
vivos, apresenta função plástica ou estrutural formando a arquitetura 
corporal dos seres vivos, além de participarem da formação dos ácidos 
nucléicos (DNA E RNA). Desta forma, a falta destes compostos no 
organismo inviabiliza que ocorram essas funções. 
 
Q.07 
A) LDL fornece colesterol aos tecidos; porém, quando em grande 

quantidade, acaba por se depositar nas paredes dos vasos 
sanguíneos, levando à aterosclerose. Por outro lado, o HDL atua 
retirando o excesso de colesterol do sangue, encaminhando-o para 
o fígado, de onde é excretado para a bile.  

B) O colesterol, que compõe as membranas celulares, é precursor de 
testosterona e estrógeno dos sais biliares e da vitamina D. 

 
 


