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ESTILO UFU 

 
Questão 01 - (FPS PE) 
As células que formam os organismos vivos apresentam diferentes 
níveis de complexidade. Considerando a célula ilustrada abaixo, o que 
apresentam em comum as estruturas apontadas pelas setas? 

 
Fonte: adaptado de http://www.exploringnature.org 
 
A) envolvimento com a síntese proteica.  
B) capacidade de autoduplicação.  
C) implicação com síntese de ácidos graxos.  
D) habilidade de processar carboidratos.  
E) delimitação por membrana lipoproteica. 
 
Questão 02 - (UDESC SC) 
Assinale a alternativa correta quanto à célula. 
 
A) O peroxissoma é responsável pelo armazenamento das proteínas 

ligadas ao peróxido de nitrogênio e é constituído por uma rede de 
túbulos separados. 

B) O retículo endoplasmático liso possui a função de sintetizar 
proteínas e é constituído por uma rede de túbulos separados. 

C) O retículo endoplasmático rugoso possui a função de sintetizar 
proteínas e é constituído por uma rede de túbulos 
interconectados que se comunicam com o envoltório nuclear. 

D) O complexo de golgiense possui algumas funções, dentre elas, é 
responsável pela formação das mitocôndrias e pela formação do 
espermatozoide. É constituído por uma rede de túbulos 
interconectados que permitem o armazenamento de lipídeos. 

E) O lisossomo possui a função de sintetizar lipídio e é constituído 
por uma rede de lipídeos. 

 
Questão 03 - (UEPG PR) 
Os seres vivos são formados por pequenas subunidades, as células. 
Com relação à célula animal, assinale o que for correto. 
 
01.O complexo de golgiense e o retículo endoplasmático são organelas 
pouco desenvolvidas em células secretoras. 
02.O retículo endoplasmático rugoso apresenta grânulos de 
ribossomos aderidos à face externa da superfície da sua membrana, 
responsáveis pela síntese proteica. 
04.As mitocôndrias apresentam uma dupla membrana, uma externa 
contínua e uma interna com dobras, denominadas cristas 
mitocondriais. Essas organelas têm por função a liberação de energia 
por respiração celular aeróbica. 
08.Os lisossomos são vesículas, espalhadas pelo citosol, ricas em 
enzimas que participam da digestão intracelular. 
16.A membrana celular é semipermeável e controla a entrada e saída 
de substâncias da célula.   
   
 
 
 
 
 
 

Questão 04 - (UFT) 
A figura a seguir esquematiza uma célula animal com seus principais 
compartimentos e organelas. Fundamentando-se na estrutura e função 
celular, marque a alternativa INCORRETA: 
 

 
 
Fonte: http://blogcelulas2010.blospot.com 
 
A) As mitocôndrias (9) são responsáveis pela maior parte das 

moléculas de ATP (Adenosina Trifosfato) geradas dentro das 
células, suprindo a demanda energética das mesmas. 

B) O envoltório nuclear (2) protege o material genético da célula e a 
estrutura de número 1, evidente dentro do mesmo, é o nucléolo.  

C) A organela de número 6 é responsável pelo reconhecimento, 
modificação e empacotamento de proteínas e lipídeos recebidos 
do retículo endoplasmático.  

D) A estrutura de número 13 refere-se ao par de centríolos da célula 
e, durante a divisão celular, possui função principal na formação 
dos fusos mitóticos. 

E) A organela de número 5 é responsável pela síntese de proteínas 
que serão utilizadas pela própria célula, ou seja, destinadas ao 
citoplasma.  

 
Questão 05 - (Albert Einstein)  
Troels Prahl, mestre cervejeiro e microbiólogo da distribuidora de 
lêvedo White Labs, está diante de quatro copos de cerveja. Entre um 
gole e outro, ele descreve cada uma. 
(…) As cores das cervejas são tão diferentes quanto seus sabores, 
variando de dourado enevoado a âmbar 
transparente. (…) Após milhares de anos de domesticação involuntária, 
os lêvedos – os micro-organismos que fermentam grãos, água e lúpulo 
para que se transformem em cerveja – são tão distintos quanto a 
bebida que produzem. 
 
(THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY, 10/junho/2014) 
 
As afirmações abaixo estão relacionadas direta ou indiretamente com o 
texto. Assinale a INCORRETA. 
 
A) Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação 

alcoólica, no qual há liberação de gás carbônico. 
B)  Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação 

alcoólica, no qual há produção de etanol e de ATP. 
C)  Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferentes 

processos de fermentação que ocorrem nos cloroplastos das 
células de cada variedade específica de lêvedo. 

D)  Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferenças na 
sequência de bases nitrogenadas do DNA dos vários tipos de 
lêvedos utilizados. 
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Questão 06 - (UFMG)  
Dona Margarida observou que uma lata de sardinha estava estufada e 
resolveu não consumir o seu conteúdo. 
Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa INCORRETA para 
a atitude de dona Margarida. 
A)  O alimento pode conter toxinas produzidas por micro-

organismos. 
B)  O alimento pode estar em processo de decomposição. 
C)  Os gases responsáveis pelo estufamento da lata são tóxicos. 
D)  Pode ter ocorrido falta de higiene durante o processo de 

embalagem. 
 
Questão 07 
O esquema a seguir representa, de modo simplificado, a seção de uma 
estrutura do corpo humano. A estrutura acima esquematizada é 
encontrada 

 
A) na pele.  
B) nos pulmões.  
C) nos rins.  
D) no coração.  
E) no estômago. 
 
Questão 08 
Analise a figura abaixo, que exibe uma vista frontal de parte do sistema 
respiratório. Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa abaixo. As setas com os números 1, 2 e 3 indicam, 
respectivamente...  
 

 
 
A) traquéia, lobo pulmonar direito, brônquio principal. 
B) traquéia, lobo pulmonar esquerdo, bronquíolo.  
C) esôfago, lobo pulmonar direito, bronquíolo.  
D) esôfago, lobo pulmonar direito, brônquio principal.  
E) traquéia, lobo pulmonar esquerdo, brônquio principa 
 
Questão 09 – (PUC- RJ) 
Examine as afirmativas abaixo, relativas à respiração humana: 
I - Ela é responsável pela absorção de oxigênio (O2) e liberação de gás 
carbônico (CO2) . 
II - O feto humano respira através de brânquias enquanto está na bolsa 
amniótica e, a partir do oitavo mês, as brânquias se transformam em 
pulmões. 
III - O sangue se utiliza dos glóbulos brancos para transportar o 
oxigênio, pois estes aumentam bastante a capaci-dade do sangue de 
transportar gases. 
IV - O ar penetra pelo nariz e passa pela faringe, laringe, traquéia, 
brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde se dá a troca dos gases. 
 
Estão corretas somente as afirmativas: 
 

A) I e II 
B) II e III 
C) I e IV 
D)  I, III e IV 
E)  II, III e IV 
 
Questão 10 - (ESCS DF) 
No tecido conjuntivo que envolve os túbulos seminíferos de 
vertebrados, na fase de amadurecimento sexual, células intersticiais se 
diferenciam em células produtoras de esteroides. Pode-se concluir que 
a organela mais desenvolvida nessas células é 
 
A) o citoesqueleto. 
B) o aparelho de Golgi. 
C) o retículo endoplasmático liso. 
D) o retículo endoplasmático granular. 
E) o núcleo. 
 

ESTILO ENEM 

 
Questão 11 - (MACK SP)  

   
fonte: http://crv.educacao.mg.gov.br (modificado) 
 
A respeito das estruturas apontadas no esquema acima,  
 
A) 5 indica uma organela que participa diretamente do processo de 

divisão celular, embora esteja ausente em células vegetais. 
B) 1 indica uma organela pouco desenvolvida em células glandulares. 
C) Uma vez que a célula amadurece, o número de organelas 2 não se 

altera. 
D) 4 é capaz de impedir a passagem de qualquer toxina para o 

interior da célula. 
E) Em 3 ocorre a transcrição, uma das etapas da síntese de proteínas. 
 
Questão 12 - (Unirio)  
O esquema a seguir apresenta parte do sistema digestório humano. 

 
Em relação à bile, podemos afirmar que é produzida no órgão 
 
A) I e armazenada no órgão II 
B) I e secretada para o órgão IV 
C) I e contém enzimas que digerem as gorduras 
D) II e armazenada no órgão I 
E) II e secretada para o órgão IV 
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Questão 13 - (UFTM)  
Um meio de cultura contendo proteínas, lipídios, glicose e amido 
recebeu uma espécie de fungo unicelular, geneticamente modificado. 

 
Ao longo de alguns dias, foram medidas as taxas das substâncias 
contidas na cultura, além do gás CO2 produzido. Os resultados foram 
expressos no gráfico. 
A partir da análise do gráfico, foram feitas as seguintes afirmações. 
 
I. O fungo realizou a respiração celular ou a fermentação. 
II. A glicose foi absorvida e utilizada como combustível celular. 
III. O fungo apresentava genes capazes de produzir amilases e 
proteases, que foram secretadas no meio. 
IV. As células do fungo secretaram lipases no meio de cultura. 
A)  II. 
B)  IV. 
C)  I e III. 
D) II e III. 
E)  I, II e IV. 
 
Questão 14 
As microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm a 
função de 

 
 
A) aumentar a aderência entre uma célula e outra. 
B) produzir grande quantidade de ATP, necessária ao intenso 

metabolismo celular. 
C) sintetizar enzimas digestivas. 
D)  secretar muco. 
E)  aumentar a superfície de absorção 
 
Questão 15 - (UNIFESP)  
Primeiro, o suco obtido de uvas esmagadas é juntado a fungos do 
gênero Saccharomyces em tonéis fechados. 
Depois de certo tempo, o fungo é retirado e o líquido resultante é 
filtrado e consumido como vinho. As uvas podem ser colhidas mais 
cedo (menor exposição ao sol) ou mais tardiamente (maior exposição) 
ao longo da estação. Um produtor que deseje obter um vinho mais 
seco (portanto, menos doce) e com alto teor alcoólico deve colher a 
uva 
 
A) ainda verde e deixar o fungo por mais tempo na mistura. 
B) ainda verde e deixar o fungo por menos tempo na mistura. 
C)  mais tarde e deixar o fungo por menos tempo na mistura. 
D)  mais tarde e deixar o fungo por mais tempo na mistura. 
E)  mais cedo e deixar o fungo por menos tempo na mistura 

RESPOSTAS 
Q.01-E Q.02-C Q.03-2+4+8+16 Q.04-E Q.05-
CQ.06-C Q.07-B Q.08-A Q.09-C Q.10-C 
Q.11-A Q.12-A Q.13-E Q.14-E Q.15-D 
 
 


