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MÓDULO: 01 ao 06 FRENTE: A e E 
 
01. A figura abaixo apresenta alguns órgãos encontrados 

na cavidade abdominal 

 
 
Com relação às partes indicadas pelas setas, é 
correto afirmar que:  
a) 1 recebe alimentos absorvidos em 5.  
b) 2 e 3 levam alimentos para 1 e 4, 

respectivamente.  
c) 4 produz hormônios e não atua na digestão.  
d) 5 envia alimentos e líquidos digestivos para 6.  
e) 5 e 6 atuam na digestão e na produção de 

hormônios. 
 
02. 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.  

 

03. Considere as seguintes sequências hipotéticas de 
DNA extraídas de alguns indivíduos de espécies 
indeterminadas. 
Indivíduo I: ATTGGCCATATGACC 
Indivíduo II: TGAGCGAATGTTCTA 
Indivíduo III: CCGTAGATCAGTACA 
Indivíduo IV: ATATAGCTTTCACGG 
Indivíduo V: GGATCATTGGAATGC 
 
Suponha que essas sequências foram comparadas 
com sequências de RNAm cujos processos em que 
estão envolvidas já são determinados e que estão 
disponíveis em bancos de dados de RNA, segundo a 
tabela abaixo.  
 

Sequências de RNAm provenientes de Processo 
associado à sequência bancos de dados de diferentes 
espécies 
 

 
 
Utilizando as informações acima, responda o que se 
pede a seguir. 
a) que indivíduo provavelmente corresponde a um 

artrópode? 
b) que indivíduo provavelmente tem a digestão de 

lipídeos deficiente? 
c) que indivíduo provavelmente é mais propenso a 

infecções e doenças ao longo de sua vida? 
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Resoluções 
 
01. e 

a) A estrutura apontada pela seta 1 corresponde à 
vesícula biliar que armazena a bile produzida 
pelo fígado. 

b) A seta 2 aponta para o canal que leva a bile até o 
duodeno apontado pelo número 3. 

c) O número 4 corresponde ducto pancreático que 
conduz o suco pancreático até o duodeno. 

d) O número 5 é o pâncreas, uma glândula mista, 
responsável pela produção de hormônios e 
enzimas e enzimas digestivas que irão atuar no 
duodeno (3). 

e) O número 5 corresponde ao pâncreas 
responsável pela produção de hormônios 
(Insulina e Glucagon), de bicarbonato e enzimas 
pancreáticas que irão atuar na digestão dos 
alimentos que chegam ao duodeno e o número 6 
aponta para o estômago que além de produzir 
enzima pepsinogênio, que será ativa para 
pepsina, também produz o hormônio gastrina 
que estimula a produção de suco gástrico. 

 
02. e 

A organela apontada pela seta de número 5 
corresponde ao Retículo Endoplasmático Rugoso 
(granular) que realmente é responsável pela síntese 
de proteínas, mas que na sua maior parte são para 
exportação, ou seja, uso fora da célula. As proteínas 
para uso próprio da célula são formadas pelos 
ribossomos livres no citoplasma (polissomos ou 
polirribossomos). 

 
03. De acordo com o dogma central da biologia temos 

 
Portanto o nosso material genético (DNA) para 
determinar nossa característica a partir da produção 
de proteínas (tradução), necessita formar m-RNA 
(transcrição). Consequentemente, os m-RNA 
formados são respectivamente. 
 
Indivíduo I – DNA: ATT GGC CAT ATG ACC 
          RNA: UAA CCG GUA UAC UGG 
 
Indivíduo II - DNA: TGA GCG AAT GTT CTA 
          RNA: ACU CGC UUA CAA GAU 
 
Indivíduo III - DNA: CCG TAG ATC AGT ACA 
           RNA: GGC AUC UAG UCA UGU 
 
Indivíduo IV - DNA: ATA TAG CTT TCA CGG 
           RNA: UAU AUC GAA AGU GCC 
 
Indivíduo V - DNA: GGA TCA TTG GAA TGC 
          RNA: CCU AGU AAC CUUA CG 
 
 
 
 
 
 

Letra A) O artrópode corresponde ao indivíduo II, 
porque o DNA forma o m-RNA que coordena a 
produção do hormônio ecdisona, que por sua vez é 
responsável pelo fenômeno de ecdise ou muda, 
processo de mudança 
do exoesqueleto nos artrópodes. 
 

Letra B) Indivíduo IV tem a digestão de lipídeos 
deficiente, porque a colecistocinina é um hormônio, 
produzido pelo duodeno, que atua na vesícula biliar, 
estimulado a sua contração e consequentemente a 
expulsão da bile que é responsável pela 
emulsificação das gorduras. 
 

C) Indivíduo III é propenso a infecções porque seu 
DNA leva a uma deficiência no desenvolvimento e 
maturação de monócitos que são células do sistema 
imunológico que tem a função de defender o 
organismo de corpos estranhos, como vírus e 
bactérias. 


