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 QUESTÕES DE VESTIBULARES ABORDANDO:
VITAMINAS E MEMBRANA PLASMÁTICA



01. (FATEC-SP) “São substâncias orgânicas particulares que entram na
constituição de diversas coenzimas de fermentos que catalisam processos
metabólicos gerais e especiais. São de origem endógena nos vegetais verdes e em
numerosos organismos unicelulares, e exógena nos metazoários. São necessários
em quantidades muito pequenas e distinguem-se dos outros constituintes da
matéria viva porque não representam fontes de energia e não desempenham
funções plásticas”. O texto refere-se:

a) Aos hormônios.
b) Aos ácidos nucleicos.
c) Às vitaminas.
d) Aos citocromos.
e) Aos nucleotídeos.
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02. (UEMA) Vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir,
mas que são essenciais para o seu bom funcionamento. A carência dessas
substâncias pode causar enfermidades diversas. A ruptura da mucosa da boca, dos
lábios e da língua relaciona-se à falta da vitamina:

a) Ácido fólico.
b) Riboflavina.
c) Tocoferol.
d) Tiamina.
e) Retinol.
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03. (UCS) Para a formação e manutenção de uma boa estrutura dérmica e óssea, é
necessária uma boa alimentação, com quantidades adequadas de diversas
vitaminas. Assinale a alternativa correta em relação aos componentes alimentares
importantes na manutenção da estrutura óssea e dérmica.

a) A vitamina D é importante, pois é um cofator que estimula a produção de
vitamina E.
b) A vitamina C estimula a atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos, regulando
assim a reconstrução óssea.
c) A carência de vitamina C prejudica a formação de colágeno.
d) A falta de vitamina C provoca o raquitismo.
e) A deficiência de Tocoferol causa a osteomalacia.
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04. (UFU) Na tabela a seguir, são apresentados os resultados dos déficits
vitamínicos de 4 indivíduos. O indivíduo que apresenta problemas com a
coagulação do sangue e que tem como recomendação médica o consumo de
verduras, frutas e óleo de fígado é:

a) Gustavo. 
b) Guilherme. 
c) Artur. 
d) Juliano. 
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05. (UFV) Recentemente a engenharia genética possibilitou a transferência de
genes controladores da rota de biossíntese da provitamina A, para o genoma do
arroz. Desse modo, foi produzido o chamado Golden Rice, ou arroz dourado. De
acordo com os autores do projeto, o consumo desse tipo de arroz poderia
amenizar os problemas de carência dessa vitamina em populações de países
subdesenvolvidos. Em relação à provitamina A, é incorreto afirmar que:

a) Está associada ao betacaroteno.
b) Sua deficiência está normalmente associada ao escorbuto.
c) Pode ser encontrada como provitamina na cenoura e abóbora.
d) Sua deficiência está associada à xeroftalmia.
e) Não é biossintetizada pelo organismo humano.
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06. (UNCISAL) Comer bem não significa comer muito, e sim ter uma
alimentação equilibrada, isto é, uma alimentação que contenha uma
quantidade adequada de calorias e de nutrientes necessários ao organismo e,
contribua, assim, para manter a saúde. As vitaminas fazem parte dos nutrientes
principais que o nosso organismo necessita para o bom funcionamento. Elas
são necessárias em pequenas quantidades, mas precisam ser supridas ou
complementadas por meio da ingestão de alimentos, estando enquadradas na
categoria dos nutrientes orgânicos reguladores; os carboidratos são os
energéticos e as proteínas, os plásticos ou construtores. A vitamina _____,
também chamada retinol, quando em deficiência no organismo causa a
cegueira noturna. A vitamina E, _________, mantém a resistência das
hemácias à hemólise.



A vitamina B1, _____________, funciona na formação de enzimas envolvida no
ciclo de Krebs. A vitamina B12, cianocobalamina, fornecida, principalmente, por
produtos de origem animal como, fígado, ostras, carnes, leite e derivados, dentre
outros, funciona na síntese de nucleoproteínas, podendo sua deficiência causar
______________. A piridoxina por sua vez, vitamina ________, pode causar
dermatites e distúrbios nervosos. Qual das opções abaixo preenche o texto acima
corretamente.

a) K – riboflavina – filoquinona – beribéri – B12. 
b) A – riboflavina – tocoferol – anemia perniciosa – B2. 
c) B1 – tiamina – tocoferol – fotofobia – B6. 
d) A – tocoferol – tiamina – anemia perniciosa – B6. 
e) K – filoquinona – tiamina – beribéri – B1. 
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07. (UERJ) A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns
processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado
diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é:

a) síntese de proteínas
b) armazenamento de glicídios
c) transporte seletivo de substâncias
d) transcrição da informação genética
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08. (UNIFOR - CE) As membranas biológicas são dinâmicas e desempenham funções
vitais, permitindo interação entre as células, regulam quais moléculas e íons podem
entrar ou sair, caracterizando a permeabilidade seletiva. A respeito da membrana
plasmática celular esquematizada na figura abaixo e suas propriedades, julgue as
afirmativas que se seguem:



I. Substâncias lipossolúveis atravessam a membrana por transporte ativo.
II. Em 2, no esquema, identificamos uma proteína transmembrana.
III. O número 3, da imagem, representa a parte hidrofóbica dos lipídios.
IV. No número 1, da figura, verificamos uma proteína globular.
V. O esquema representa o modelo mosaico fluido.

São corretas apenas as afirmações:

a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) III, IV e V.
d) I, II e V.
e) II, III e V.
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