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ESTILO UFU 
 
Q.01-(UEL PR) Analise o esquema da respiração celular em eucariotos, 
a seguir: 
 

 
 
(Adaptado de: LOPES, Sônia. Bio 1, São Paulo: Ed. Saraiva, p.98) 
 
Com base nas informações contidas no esquema e nos conhecimentos 
sobre respiração celular, considere as afirmativas a seguir: 
 

I. A glicose é totalmente degradada durante a etapa A que ocorre na 
matriz mitocondrial. 

II. A etapa B ocorre no citosol da célula e produz menor quantidade 
de ATP que a etapa A. 

III. A etapa C ocorre nas cristas mitocondriais e produz maior 
quantidade de ATP que a etapa B. 

IV. O processo anaeróbico que ocorre no citosol corresponde à etapa 
A. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) somente as afirmativas I e II são corretas. 
B) somente as afirmativas I e III são corretas. 
C) somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D) somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
E) somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
Q.02-(PUC-RS)Na figura abaixo, que representa esquematicamente a 
respiração aeróbica de uma célula, os retângulos em branco são 
preenchidos corretamente com o nome das seguintes substâncias: 

 
A) Água, ATP, gás carbônico. 
B) Monóxido de carbono, ADP, oxigênio. 
C) Glicose, ATP, oxigênio. 
D) Água, ATP, glicose. 
E) Monóxido de carbono, ADP, glicose. 
 
Q.03-A troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz: 
A) Através de pinocitose do fluido bronquiolar pelo capilar. 
B) Por diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar. 
C) Através da associação desses gases com proteínas transportadoras 

no bronquíolo. 
D) Pela ação de enzimas que aumentam o poder de penetração dos 

gases nos capilares. 
E) Por transporte ativo, que envolve a ação de permeases. 
 
 
 
 
 

Q.04- (UFSCar) Os esquemas representam processos 
químicos que ocorrem nas hemácias de uma pessoa, envolvendo 
hemoglobina (Hb), gás oxigênio e gás carbônico. 
 

 
 

 
 
Os locais onde ocorrem as situações representadas em I e II são, 
respectivamente, 
A) intestino e músculo. 
B) pele e músculo. 
C) rim e intestino. 
D) rim e pulmão. 
E) pulmão e pele. 
 
Q.05-(Mackenzie)HCO3

- + H+  H2CO3   H2O + CO2 
 A reação acima indica um processo que ocorre __1__, para que 
aconteça __2__. Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, os espaços 1 e 2. 
 
A) nos capilares dos tecidos do corpo; absorção de CO2. 
B) nos capilares dos pulmões; eliminação de CO2. 
C) no bulbo; controle do pH sanguíneo. 
D) nos capilares dos pulmões; eliminação de H2O. 
E) nos capilares dos tecidos do corpo; oxigenação das células. 
 
Q.06-A movimentação de íons e moléculas através da 
membrana plasmática muitas vezes é realizada por um mecanismo de 
transporte ativo que envolve a participação de proteínas da própria 
membrana. Esse transporte pode ser de três tipos: uniport, simport e 
antiport. No uniport, a proteína carrega um único tipo de soluto em 
uma direção; no siport a proteína carrega dois tipos solutos na mesma 
direção; no antiport a proteína carrega dois tipos solutos em direções 
opostas. A figura a seguir ilustra esses diferentes mecanismos de 
transporte ativo. 
 
Caracteriza-se como um antiport, o mecanismo indicado pelo(s) 
número(s) 
 

 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 1 e 2 
E) 2 e 3 
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Q.07- (EBMSP)  
O cálcio é o mineral essencial à saúde dos ossos e costuma ser o maior 
problema na dieta vegetariana estrita, aquela que não inclui qualquer 
tipo de laticínio. Por isso, deve-se investir em uma alimentação rica em 
couve, rúcula, quiabo e brócolis para assegurar a dose diária de cálcio. 
Deve-se, também, evitar consumi-los com espinafre, acelga e folhas de 
beterraba, porque são ricas em ácido oxálico, que dificulta a 
assimilação do nutriente. Vegetarianos, no que ficar de olho. Saúde é 
vital. São Paulo: Abril, n.415, abr. 2017, p.35 O cálcio não só é essencial 
para a manutenção dos ossos como também contribui, diretamente, 
com outras importantes funções do corpo humano. 
Pode-se citar como exemplo dessas funções 
 
A) transporte de gases respiratórios associado à hemoglobina. 
B) produção de células gaméticas por meiose durante etapa da 
gametogênese. 
C) participação na cascata metabólica que promove a coagulação 
sanguínea. 
D) degradação e excreção da bilirrubina no interior das células 
hepáticas. 
E) formação das fibras colágenas depositadas na matriz intercelular do 
tecido conjuntivo. 
 
Q.08- (UFMG) No coração de um mamífero, a seguir representado, o 
sangue que chega e que sai circula nas cavidades obedecendo ao 
seguinte sentido: 

 
A) 1 - 4 - 3 - 2 - 1 
B) 4 - 1 - 2 - 3 - 4 
C) 3 - 1 - 2 - 4 - 3 
D) 3 - 4 - 1 - 2 - 3 
E) 1 - 2 - 3 - 4 - 1 
 
Q.09- (CEFET-MG)Associou-se corretamente as estruturas existentes 
nas células aos tipos celulares exemplificados, em: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.10- (CEFET-MG) 
Representação esquemática da localização e da estrutura de uma 
célula secretora: 
 

 
O número que NÃO corresponde à estrutura indicada é: 
A) 1 = Vesícula de Pinocitose 
B) 2 = Complexo Golgiense 
C) 3 = Retículo Endoplasmático Granuloso 
D) 4 = Célula Acinosa 
 
ESTILO ENEM 
 
Q.11- (Unicamp)  
A pressão parcial do gás O2 (pO2) e a do gás CO2 (pCO2) foram medidas 
em duas amostras (I e II) de sangue colhidas simultaneamente de um 
homem normal. A amostra I teve pO2 = 104 mm Hg e pCO2 = 40 mm 
Hg, enquanto a mostra II teve pO2 = 40 mm Hg e pCO2 = 45 mm Hg. Em 
relação ao caso em análise,  
 
A) A amostra I corresponde a sangue arterial, que pode ter sido obtido 

de artéria pulmonar, que cede O2 para as células corporais com 
baixa concentração desse gás. 

B) A amostra II corresponde a sangue venoso, que pode ter sido 
obtido de veias pulmonares, que levam sangue do pulmão ao 
coração. 

C) A amostra II pode ter sido obtida de uma artéria pulmonar, que 
leva sangue do coração ao pulmão, onde a pO2 do ar é menor que 
a do sangue que chega a esse órgão. 

D) A amostra I pode ter sido obtida de veias pulmonares, que chegam 
ao coração trazendo sangue oxigenado, que será usado para irrigar 
o próprio coração e outros órgãos. 

 
Q(CEFET MG)  
 “No DNA mitocondrial existem alguns genes que não estão presentes 
no núcleo da célula. Na formação da célula-ovo o espermatozoide 
contribui apenas com o núcleo e as mitocôndrias do embrião são todas 
de origem materna oriundas do óvulo. À medida que o zigoto se divide, 
as mitocôndrias também se dividem e passam para todas as células do 
embrião”.  
(LINHARES, S; GEWANDSZNAJDER, F. vol. 2008. p. 410) 
 
A presença do DNA mitocondrial NÃO é utilizada para 
A) investigação de paternidade. 
B) solução de casos na genética forense. 
C) identificação de pessoas desaparecidas. 
D) exames antropológicos realizados nos restos humanos. 
E)  estudos evolutivos na pesquisa de linhagens antigas. 
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Q.13- (Fatec-SP))  
A figura a seguir representa a variação da velocidade e da pressão 
sanguínea ao longo de diferentes vasos. 

 
 
Pela análise do esquema, pode-se inferir que 
 
A) no interior das artérias, a velocidade é alta, para ompensar a baixa 

pressão do sangue. 
B) no interior das veias, a velocidade é quase nula, para compensar a 

alta pressão do sangue. 
C) no interior das arteríolas, capilares e vênulas, a velocidade e a 

pressão são nulas. 
D) A baixa velocidade do sangue no interior dos capilares facilita as 

trocas de substâncias entre os capilares e as células. 
E) A existência de válvulas e a contração dos músculos esqueléticos 

em torno das artérias ocasionam a iminuição da velocidade do 
fluxo sanguíneo em direção ao coração. 

 
Q.14- (CMMG)  

 
O esquema acima representa uma experiência realizada com 
Protozoários multinucleados, onde os organismos usados receberam 
uma mesma quantidade de radiações. 
Com base nos resultados observados, é possível afirmar: 
 
A) o citoplasma não irradiado e transplantado protegeu o DNA das 

radiações. 
B)  quanto maior o volume do citoplasma, menor o efeito da radiação. 
C) a radiação afeta mais o núcleo da célula que seu citoplasma. 
D)  o organismo A é mais sensível à radiação que o B. 
E) e) o material genético dos núcleos irradiados em A sofreu 

mutações que induziram a síntese de melanina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.15- (Fuvest)  
Nas figuras abaixo, estão esquematizadas células animais imersas em 
soluções salinas de concentrações diferentes. O sentido das setas 
indica o movimento de água para dentro ou para fora das células, e a 
espessura das setas indica o volume relativo de água que atravessa a 
membrana celular. 

 
A ordem correta das figuras, de acordo com a concentração crescente 
das soluções em que as células estão imersas, é: 
 
A) I, II e III. 
B) II, III e I. 
C) III, I e II. 
D) II, I e III. 
E) III, II e I. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-A Q.03-B Q.04-D Q.05-B 
Q.06-C Q.07-C Q.08-C Q.09-C Q.10-A 
Q.11-D Q.12-A Q.13-D Q.14-C Q.15-C 
 

 


