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1. (G1 - ifce 2014) Analise as seguintes proposições.

“Atua como um solvente universal, sendo de extrema importância para as
reações químicas ocorridas nas células dos seres vivos. Outras funções
importantes são o transporte de íons e moléculas pelo corpo, regulação térmica
e ação lubrificante.”

“São encontrados em duas formas: solúveis (encontrados em forma de íons) e
insolúveis (fazendo parte de estruturas esqueléticas etc.) e representam cerca de
1% da composição celular.”
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As substâncias descritas são

a) água e lipídios.

b) lipídio e sais minerais.

c) proteína e lipídios.

d) água e sais minerais.

e) água e sais ácidos.
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Resposta da questão 1:

[D]

Os textos referem-se, respectivamente, às propriedades biológicas da água

e dos sais minerais.
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2. (G1 - uftpr 2008) A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais

para os seres vivos. Qual, dentre as características a seguir relacionadas, é uma

propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos?

a) Possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade.

b) Suas moléculas são formadas por hidrogênios de disposição espacial linear.

c) Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 °C.

d) É um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias.

e) Possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias.

E
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3. (Uece 2019) Relacione, corretamente, os minerais apresentados a seguir
com algumas de suas funções, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna
I. Coluna I Coluna II

1. Cálcio ( ) É um componente importante dos ossos e dos dentes, é

essencial à coagulação sanguínea e tem ação em nervos e

músculos.

2. Ferro ( ) É um componente dos ossos e dos dentes, e auxilia na

prevenção da cárie dentária.

3. Sódio ( ) É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de

enzimas respiratórias, e é fundamental para a respiração

celular.

4. Flúor ( ) É importante no balanço de líquidos do corpo; é essencial

para a condução do impulso nervoso e tem ação nos

músculos.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) 4, 1, 3, 2.   

b) 1, 4, 2, 3.   

c) 3, 2, 1, 4.   

d) 2, 3, 4, 1.   
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Resposta da questão 3:

[B]

A sequência correta, de cima para baixo, na coluna II é: 1, 4, 2 e 3. 
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4. (Mackenzie 1996) "Durante todo o ano de 1995, o governo deixou de fornecer

iodato de potássio aos fabricantes de sal. O iodo é essencial para o ser humano.

Problemas, porém, só se manifestam em populações subnutridas, que não

incluem em sua alimentação produtos do mar, uma rica fonte natural de iodo."

(Revista VEJA - 03/04/96)
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Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome da glândula

afetada e a doença provocada pela falta desse elemento.

a) adeno-hipófise e nanismo

b) tireoide e bócio

c) supra-renal e doença de Cushing

d) pâncreas e 'diabetes mellitus'

e) neuro-hipófise e 'diabetes insipidus'
B
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