


6. (PUCCamp) Em provas de corrida de longa distância, que exigem
resistência muscular, a musculatura pode ficar dolorida devido ao acúmulo
de

a) ácido láctico devido a processos anaeróbios.

b) ácido láctico devido a processos aeróbios.

c) glicogênio nas células devido à falta de oxigênio.

d) glicogênio no sangue devido à transpiração intensa.

e) sais e à falta de glicose devido ao esforço.
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7. (FUVEST) O código genético é o conjunto de todas as trincas possíveis de
bases nitrogenadas (códons). A sequência de códons do RNA mensageiro
determina a sequência de aminoácidos da proteína. É correto afirmar que o
código genético:

a) varia entre os tecidos do corpo de um indivíduo.

b) é o mesmo em todas as células de um indivíduo, mas varia de indivíduo
para indivíduo.

c) é o mesmo nos indivíduos de uma mesma espécie, mas varia de espécie
para espécie.

d) permite distinguir procariotos de eucariotos.

e) é praticamente o mesmo em todas as formas de vida.
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8. (UFPR) Em alguns locais pobres da África e da América do Sul,
crianças são desmamadas precocemente e passam a ser alimentadas
com uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, em geral
açúcar e banana. Nesses casos, é comum manifestar-se um quadro
de desnutrição conhecido como Kwashiokor. Uma das características
é a ocorrência de inchaços (edemas), particularmente no abdome. A
partir das informações acima e de seus conhecimentos, assinale a
alternativa correta.
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a) O inchaço abdominal é decorrente de infestações de vermes contraídas com
a desnutrição.

b) A dieta rica em carboidratos compromete a síntese proteica nas células.

c) O conteúdo proteico do sangue diminui e a pressão osmótica do sangue cai,
fazendo os carboidratos presentes nas paredes celulares expandirem-se,
causando o inchaço.

d) A falta de proteínas altera a turgescência das células causando dilatação das
fibras de colágeno da pele de dos órgãos, inchando as partes afetadas.

e) Após serem digeridos, os aminoácidos presentes nos carboidratos
aumentam sua concentração e interferem no acoplamento dos RNA
mensageiros nos ribossomos, afetando a produção de proteínas.
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9. A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de
destaque como substância essencial a vida. Dentre essas, destacam-se as
propriedades térmicas biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado
valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de
calor que deve ser adicionada a um liquido em seu ponto de ebulição, por unidade de
massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água e
igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto
confere à água a capacidade de

a) servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese.

b) funcionar como regulador térmico para os organismos vivos.

c) agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais.

d) transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais.

e) funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos.
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10. (Fuvest-1999) Atualmente é comum o cultivo de verduras em soluções de
nutrientes e não no solo. Nesta técnica, conhecida como hidrocultura, ou
hidroponia, a solução nutriente deve necessariamente conter, entre outros
componentes:

a) glicídios, que fornecem energia às atividades das células.

b) aminoácidos, que são utilizados na síntese das proteínas.

c) lipídios, que são utilizados na construção das membranas celulares.

d) nitratos, que fornecem elementos para a síntese de DNA, RNA e proteínas.

e) trifosfato de adenosina (ATP), que é utilizado no metabolismo celular.
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11.(UECE) O aparecimento do oxigênio na atmosfera terrestre deu
oportunidade de se revelar como positiva a seguinte variabilidade genética:

a) possibilidade de realizar a fotossíntese, evidenciada, inicialmente, pela
presença de estromatólitos, secreção produzida pelas cianobactérias

b) capacidade de realizar a respiração aeróbia, na qual a produção de energia é
irrisória quando comparada com a fermentação

c) surgimento dos seres amnióticos, reforçando a capacidade de realizar a
fecundação externa

d) aparecimento das bactérias putrefativas capazes de produzir CO2 e H2O a
partir do seu metabolismo energético, usando o oxigênio como aceptor final de
elétrons.
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12. (UEL) “Para nenhum povo da antiguidade, por mais que consumissem a
cerveja, ela foi tão significativa e importante como para os egípcios. Entre eles,
além de ter uma função litúrgica determinada no banquete oferecido aos
mortos ilustres, a cerveja era a bebida nacional [...]. As mulheres que
fabricavam a cerveja tornavam-se sacerdotisas, tal era a importância dessa
bebida digna de ser oferecida como libação aos deuses.” (VIDA biblioteca.
Como fazer cerveja. 3.ed. São Paulo: Três, 1985. p. 51-52.) Ainda que a cerveja
seja fabricada há milhares de anos, a essência de sua produção continua a
mesma.

9



Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a cerveja é
originada a partir da fermentação de cereais por meio de:

a) Fungos macroscópicos, liberando álcool etílico e oxigênio.

b) Bactérias, liberando álcool metílico e gás carbônico.

c) Bactérias, liberando álcoois aromáticos e oxigênio.

d) Fungos microscópicos, liberando álcool etílico e gás carbônico.

e) Fungos microscópicos, liberando álcool metílico e água.
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13. (VUNESP) Determinado produto, ainda em análise pelos órgãos de saúde,
promete o emagrecimento acelerando o metabolismo das gorduras acumuladas
pelo organismo. Pode-se dizer que esse produto acelera

a) o anabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo
endotérmico.

b) o anabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico.

c) o catabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo exo-
endotérmico.

d) o catabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo
endotérmico.

e) o catabolismo dessas gorduras, em um processo metabólico do tipo
exotérmico.
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