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QUESTÃO – 06

As mitocôndrias são organelas relacionadas à respiração celular aeróbia, eficiente processo
que fornece às células a energia necessária às suas atividades vitais. Uma hipótese bastante
popular entre os biólogos propõe que as mitocôndrias teriam sido antigas bactérias, que
poderiam ter sido englobadas por células primitivas de maior tamanho; teria se estabelecido,
entre a célula menor e a maior, uma relação de cooperação que se perpetuou ao longo da
história da vida. Todas as células atuais de organismos mais complexos possuem
mitocôndrias, o que atestaria o sucesso dessa associação. Seguem algumas características
reconhecidamente existentes nas mitocôndrias. Qual delas não poderia ser usada como
argumento de que as mitocôndrias foram, um dia, independentes e semelhantes a bactérias?
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QUESTÃO – 06

a) Essas organelas têm uma molécula de DNA semelhante ao cromossomo bacteriano.

b) O envoltório das mitocôndrias é lipoproteico, semelhantemente a várias outras organelas
celulares.

c) As mitocôndrias não são “fabricadas” pela célula, mas se originam de outras mitocôndrias,
por multiplicação.

d) As mitocôndrias produzem proteínas com seus próprios ribossomos.

e) O DNA mitocondrial é capaz de se duplicar e de controlar a síntese de proteínas
mitocondriais.

B
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QUESTÃO – 07

A catalase é uma enzima que decompõe a água oxigenada, como demonstrado na reação:

2H2O2 + catalase → 2H2O + O2

Sabe-se que essa enzima está presente em todos os nossos tecidos, bem como em outros
seres vivos. Sobre esse assunto, foram feitas três afirmações:

I. a água oxigenada é produzida em pequenas quantidades em todas as nossas células;

II. a catalase é encontrada em vesículas denominadas peroxissomos;

III. a ação da catalase sobre a água oxigenada pode inibir a proliferação de bactérias
anaeróbicas.

Está correto o contido em

a) I, apenas.       b) III, apenas.       c) I e II, apenas.       d) II e III, apenas.       e) I, II e III. E
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