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Exercícios – Lista 01 
 

01. Enzimas são conhecidas como catalisadores 
biológicos. Elas fazem com que as reações químicas 
sejam realizadas com muito mais rapidez por 
diminuírem a energia de ativação necessária para 
que a reação aconteça. A maioria das enzimas são 
a) glicerídeos;   b) carboidratos; 
c) glicídios;   d) proteínas; 
e) lipídios. 

 
02. O sódio é um mineral e normalmente encontrado na 

natureza com um outro elemento químico, o cloreto. 
O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha e ele 
possui 40% de sódio em cada grama. O sódio, 
componente que aparece descrito nos rótulos dos 
alimentos, é considerado um dos vilões da boa 
alimentação. O seu consumo excessivo pode causar 
________, mas consumido em quantidade 
recomendada (2 gr de sódio ou 5 gr de cloreto de 
sódio), e ele associado ao _________ é útil para o 
metabolismo humano. Também participa dos 
processos de contrações musculares e do 
fornecimento de energia para o organismo. A 
ausência de sódio pode levar a ________________. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas acima: 
a) hipotensão; cálcio; fadiga muscular 
b) hipertensão; cálcio; diabetes 
c) hipotensão; cálcio; osteoporose 
d) hipertensão; potássio; arritmia cardíaca 
e) hipotensão; potássio; osteopenia 

 
03. A respeito de alguns minerais, de suas funções no 

organismo humano e suas principais fontes na 
alimentação, assinale o que for correto. 
01. O ferro é um componente da hemoglobina, da 

mioglobina e das enzimas respiratórias. O fígado 
de boi é uma fonte rica desse componente, na 
forma oxidada. 

02. O sódio é o principal cátion no líquido 
intracelular; apresenta-se como um cátion 
bivalente e tem no sal de cozinha sua principal 
fonte. 

04. O iodo é um dos componentes dos hormônios da 
tireoide e é encontrado na substância NaCl. 08) 
O enxofre é um componente essencial na 
produção de lipídios e sua fonte principal são os 
sulfatos presentes em águas minerais. 

16. O cálcio é um elemento essencial à coagulação 
sanguínea, sendo encontrado em leites. 

 
04. O culto aos padrões estéticos da magreza e dos 

músculos definidos tem estimulado cada vez mais a 
utilização dos suplementos proteicos, como os 
“shakes”, que são consumidos no pós-treino. As 
vantagens desse consumo vão desde a reconstrução 
e o aumento de massa muscular ao aumento de 
energia, além de apresentar ação antioxidante. 
Porém, o consumo dos suplementos deve ser feito 
sob a supervisão de profissionais médicos e 
nutricionistas, uma vez que podem ocorrer efeitos 
não desejados, como sobrecarga hepática e renal, ou 
mesmo o aumento do tecido adiposo, pelo excesso 
de proteínas que, sem uso pelo corpo, será 
transformada em gordura, sendo estocada. Portanto, 
conhecer a estrutura e o funcionamento das 
proteínas, na atualidade, tem se tornado uma de 
saúde. 

Em relação às proteínas, leia as afirmativas a seguir. 
I. Aminoácido é a unidade básica das proteínas e 

sua estrutura molecular é composta por um 
carbono central, que se liga a um hidrogênio, a 
um grupo carboxila, a um grupo amina e a um 
radical “R”. 

II. Proteínas realizam muitas tarefas nas células e 
podem atuar como enzimas, ou hormônios, ou 
moléculas estruturais, ou anticorpos. 

III. Transcrição é o processo pelo qual a mensagem 
em código presente no RNA mensageiro é lida, 
resultando na formação da cadeia de 
polipeptídeos, uma proteína. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
a) I, II e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, apenas. 

 
05. As plantas carnívoras também são fotossintetizantes, 

como as demais plantas. Entretanto, em virtude da 
pobreza de nutrientes do solo onde crescem, 
necessitam obter nitrogênio e fósforo a partir de 
suas presas, que podem ser protozoários, pequenos 
artrópodes e, dependendo da espécie, até mesmo 
pequenos vertebrados. 
 
Sendo assim, é correto afirmar que esses nutrientes, 
obtidos a partir da captura de animais, serão úteis 
para a formação de biomoléculas tais como: 
a) Monossacarídeos. 
b) Polissacarídeos. 
c) Lipídeos. 
d) Ácidos nucleicos. 
 

06. Uma molécula de DNA apresenta 17% das bases de 
citosina. Assinale a alternativa CORRETA, 
considerando que o DNA não sofreu mutação. 
a) 34% das bases serão da soma de adenina e 

timina. 
b) 34% das bases serão guaninas. 
c) 17% das bases serão adeninas. 
d) 33% das bases serão timinas. 

 
07. Considerando que quase todos os procariontes 

apresentam parede celular, no Domínio Bactéria, 
essa parede é constituída de 
a) peptidoglicano. 
b) ergosterol. 
c) lipoproteína. 
d) polissacarídeos. 
e) manitol. 

 
08. A osmorregulação é um mecanismo de controle das 

taxas de água e de sais, visando à manutenção da 
homeostase. Em organismos unicelulares de água 
doce, a osmorregulação é realizada por uma 
organela específica; já em organismos vertebrados, 
essa função é desempenhada, principalmente, pelos 
rins. Nos peixes ósseos, por exemplo, esse órgão 
atua de forma diferente em ambientes marinhos e 
de água doce. Observe nos gráficos a concentração 
de sais, em mg/L, no sangue e na urina de dois 
grupos de peixes ósseos, A e B, que vivem em 
ambientes distintos: 
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Adaptado de bioscience.org. 

 
Indique a organela específica responsável pela 
osmorregulação em organismos unicelulares de água 
doce. 
 
A partir dos gráficos, identifique o grupo de peixes 
que vive no ambiente marinho, justificando sua 
resposta com base na concentração de sais presente 
na urina desses animais. 
 

09. As bactérias são organismos unicelulares haploides, 
que se reproduzem assexuadamente, gerando 
rapidamente colônias de indivíduos idênticos ao 
original, formando, portanto, clones. Além disso, as 
bactérias também conseguem apresentar 
variabilidade genética, por recombinação gênica. 
Cite e explique pelo menos dois dos mecanismos 
existentes que permitem a recombinação genética 
em bactérias. 

 
10. Um novo estudo feito no Brasil por um grupo 

internacional de cientistas revelou que, no oeste do 
Pará, 62% dos tatus estão infectados com a 
Mycobacterium leprae, bactéria causadora da 
hanseníase. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, OMS, o Brasil tem o segundo maior número 
de casos de hanseníase no mundo, concentrando 
92,2% dos casos de hanseníase na América do Sul. 
A presença do bacilo nos animais preocupa, já que 
parte da população da Amazônia brasileira tem o 
hábito de caçar o tatu, que faz parte da dieta local. 
CASTRO, F. 2018. Bactéria da hanseníase infecta 
mais da metade dos tatus analisados por cientistas. 

 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br>.  
Acesso em: ago. 2018. Adaptado. 

 
Os cientistas, ao analisarem o citoplasma da 
Mycobacterium leprae, observarão a presença de  
a) carioteca, delimitando o núcleo da célula.  
b) lisossomos, responsáveis pela digestão 

intracelular.  
c) complexo de Golgi.  
d) centríolos na base dos flagelos.  
e) ribossomos, responsáveis pela síntese de 

proteínas. 
 

11. Quanto ao tipo de arranjo, as bactérias podem ser 
classificadas em: 
a) Bacilos e vibriões. 
b) Coccos e bacilos. 
c) Coccos, bacilos, vibriões e espirilos. 
d) Coccos, bacilos e espirilos. 
e) Coccos, bacilos e vibriões. 

 
 
 
 
 
12. ANALISE A FIGURA ABAIXO. 

 
Disponível em: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ 

hbase/Biology/prokar.html>. Adaptada. 
 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre os 
seres vivos, identifique 
⇒ o organismo representado na figura, 
 
⇒ a estrutura X e sua importância. 
 

13. Compostos constituídos de carboidratos Cn(H2O)n 
fazem parte de várias substâncias importantes para 
os seres humanos. Assinale o item que descreve 
uma substância que NÃO pertence ao grupo dos 
carboidratos.  
a) O açúcar é extraído da cana de açúcar nas 

regiões tropicais.  
b) A quitina é encontrada na carapaça dos 

crustáceos, como a lagosta.  
c) A celulose é um importante componente das 

paredes das células vegetais.  
d) O colágeno é o principal componente da pele, 

reforça tendões e ligamentos. 
 
14. Relacione, corretamente, as substâncias orgânicas 

com suas respectivas características, numerando os 
parênteses abaixo de acordo com a seguinte 
indicação: 
1. Glicídios 
2. Lipídios 
 
(   ) Podem ser classificados como monossacarídios, 

dissacarídios e polissacarídios. 
(   ) Podem ser classificados como glicerídios, ceras, 

carotenoides, dentre outros. 
(   ) Os principais componentes das membranas 

celulares são a combinação de um glicerídio com 
um grupo fosfato. 

(   ) Exercem função plástica ou estrutural além da 
função energética. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) 2, 1, 1, 2. 
b) 1, 1, 2, 2. 
c) 1, 2, 2, 1. 
d) 2, 2, 1, 1. 
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Resoluções 
 
01. d 
 
02. d 
 
03. 17 
 
04. b 
 
05. d 
 
06. d 
 
07. a 
 
08. Organela: vacúolo pulsátil / contrátil. 

O grupo B vive no ambiente marinho. Sua urina fica 
muito concentrada para eliminar o excesso de sais. 

 
09. Transformação – absorção e incorporação de 

fragmento de DNA exógeno, isto é, que se encontra 
no local em que a bactéria vive. Esse DNA 
incorporado ao DNA da bactéria pode ser duplicado 
no momento da reprodução assexuada e, dessa 
forma, é transmitido para as próximas gerações, 
além de possibilitar a oferta de novas caraterísticas, 
caso apresente sequência gênica. 
Transdução – pela ação de bacteriófagos, como 
vetores de fragmentos de DNA, que, ao se inserirem 
em uma bactéria para a multiplicação, podem 
incorporar, em seu material genético, parte do DNA 
da bactéria hospedeira, e ao agir em uma nova 
bactéria transferem esse fragmento incorporado. 
Conjugação – ocorre a formação de uma ponte 
citoplasmática entre bactérias, por onde um 
indivíduo poderá passar material genético para a 
outra, que, além de apresentar as próprias 
características genéticas, passará a apresentar 
também as da doadora.  

 
10. e 
 
11. c 
 
12. O organismo é bactéria. 

A estrutura é plasmídio, confere resistência à 
antibióticos 

 
13. d 
 
14. c 
 


