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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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5. (Pucpr 2018)  Considere o texto a seguir. 

Soro Caseiro
SAL CONTRA A DESIDRATAÇÃO

O soro caseiro é a maneira mais rápida de evitar a desidratação em crianças com diarreia. A
doença ainda mata cerca de 3 milhões de crianças nos países em desenvolvimento, de
acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. A diarreia pode levar à morte devido
à perda de água, sais minerais e potássio. Quando cuidada adequadamente, a maior parte
das crianças com diarreia evolui sem desidratação e, dentre aquelas que desidratam, 95%
podem ser reidratadas por via oral. A Organização Mundial de Saúde elaborou o soro e
passou a distribuí-lo em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. O
soro é distribuído em Postos de Saúde pelo Ministério da Saúde. O pacote deve ser diluído
em 1 litro de água limpa e ingerido após cada evacuação líquida. Cada embalagem é
composta por cloreto de potássio, cloreto de sódio, nitrato de sódio e glicose.

Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/soro-caseiro>. Acesso: 17 de jun. 2017.
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O principal motivo para adicionar o açúcar (glicose) no soro caseiro,
se o objetivo principal é a reposição de sais perdidos e água, é que
a) a presença da glicose torna o interior do tubo digestório hipotônico facilitando a

passagem da água para o interior das células, processo que ocorre por osmose.
b) sais minerais e água atravessam a membrana plasmática das células respectivamente por

transporte passivo e ativo, a glicose é utilizada como fonte de energia para garantir o
transporte ativo.

c) a glicose atua de forma competitiva com o sítio de ligação de proteínas membranosas, as
perforinas, impedindo a desidratação.

d) a glicose presente no soro serve de fonte de energia para a produção de ATP necessário
no processo de reabsorção de sais que ocorre de forma ativa.

e) a reidratação feita com água ocorre por osmose, nesse processo ativo a fonte de energia
(ATP) deriva da quebra da glicose.
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Resposta da questão 5:

[D]

A glicose presente no soro é fonte de energia para a síntese do ATP
utilizado no transporte ativo de sais do conteúdo intestinal para a
corrente sanguínea.
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6. (G1 1996) As crianças que vivem nas regiões afetadas pela seca são as maiores
vítimas da FOME, pois as proteínas, os minerais e as vitaminas de que necessitam para
crescer e repor as energias gastas estão praticamente ausentes de sua dieta alimentar.
Assinale a alternativa que apresenta doenças causadas, respectivamente, pela falta de
FERRO e VITAMINA A.

a) raquitismo e anemia.
b) escorbuto e cegueira-noturna.
c) cegueira-noturna e raquitismo.
d) anemia e cegueira-noturna.
e) anemia e escorbuto.

D
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7. (Cesgranrio 1999) "A margarina finlandesa que reduz o COLESTEROL chega ao
mercado americano ano que vem."

(JORNAL DO BRASIL, 23/07/98)

O uso de ALBUMINA está sob suspeita"
(O GLOBO, 27/07/98)

"LACTOSE não degradada gera dificuldades digestivas"
(IMPRENSA BRASILEIRA, agosto/98)
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As substâncias em destaque nos artigos são, respectivamente, de natureza:

a) lipídica, protéica e glicídica.
b) lipídica, glicídica e protéica.
c) glicídica, orgânica e lipídica.
d) glicerídica, inorgânica e protéica.
e) glicerídica, protéica e inorgânica. A
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8. (Ufrgs 2018) Nos seres vivos, as enzimas aumentam a velocidade das reações
químicas.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes às enzimas.

( ) As enzimas têm todas o mesmo pH ótimo.
( ) A temperatura não afeta a formação do complexo enzima-substrato.
( ) A desnaturação, em temperaturas elevadas, acima da ótima, pode reduzir a

atividade enzimática.
( ) A concentração do substrato afeta a taxa de reação de uma enzima.
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – F – F.
b) V – F – V – F.
c) V – F – F – V.
d) F – V – F – V.
e) F – F – V – V.
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Resposta da questão 8:

[E]

Cada enzima apresenta um pH ótimo para a sua ação catalítica. A
temperatura pode afetar a formação do complexo enzima-substrato.
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9. (Udesc 2017) Importantes compostos orgânicos dos seres vivos as proteínas
(cadeia polipeptídica) diferem entre si, nos seguintes aspectos:

I. Tipos de aminoácidos presentes na cadeia.
II. Quantidade de aminoácidos presentes na cadeia.
III. Sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia.
IV. Pelos nucleotídeos presentes na cadeia.
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Analisadas as proposições, assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.   
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.   
c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.   
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.   
e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.   
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Resposta da questão 9:

[E]

As proteínas são polímeros de aminoácidos. Os nucleotídeos encadeados
compõem os ácidos nucleicos (DNA e RNA).
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10. (Puccamp 2017) O glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina,
que se encontram naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo,
cevada, centeio e aveia. A formação das proteínas depende da união dos
aminoácidos por meio de ligações do tipo

a) glicosídicas.
b) peptídicas.
c) fenólicas.
d) aromáticas.
e) lipídicas.

24



Resposta da questão 10:

[B]

As proteínas são moléculas orgânicas formadas pelo encadeamento de
aminoácidos unidos por ligações peptídicas.

25


