


1. Para serem absorvidos pelas células do intestino, os lipídios ingeridos
precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se
necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma
natureza apolar e são insolúveis em água.

Esses ácidos atuam no processo de modo a:

a) hidrolisar os lipídios.

b) agir como detergentes.

c) tornar os lipídios anfifílicos.

d) promover a secreção de lipases.

e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios.
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Os ácidos biliares, são ácidos esteroides encontrados 
predominantemente na bile dos mamíferos. Os ácidos biliares
produzidos pelo fígado atuam diretamente sobre as gorduras 

como detergentes permitindo a ação das enzimas sobre as 
gorduras transformando-as em moléculas menores de ácidos

graxos e colesterol.
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Bora ver?
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2. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase
todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o
número de genes que compõem esse código genético e que a semente da
cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o
humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas.
Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma
equivocada.

Cientificamente esse conceito é definido como:
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a) relação de correspondência entre as trincas de nucleotídeos e os
aminoácidos codificados.

b) localização de todos os genes encontrados em um genoma.

c) codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.

d) conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.

e) todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo.
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3. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança
genética observando algumas características de plantas de ervilha, como a
produção de sementes lisas (dominante) ou rugosas (recessiva), característica
determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava
que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas
características visíveis (fenótipo) de plantas híbridas (resultantes de
cruzamentos de linhagens puras), estariam presentes e se manifestariam em
gerações futuras.

A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão
dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas
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a) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas.

b) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas.

c) de linhagem pura, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes
lisas.

d) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem sementes lisas e
rugosas.

e) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem apenas sementes
rugosas.
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4. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao
longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os
estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o
sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus
processos funcionais.

Nessa situação o sistema excretor dos estudantes:

a) aumentou a filtração glomerular.

b) produziu maior volume de urina.

c) produziu urina com menos ureia.

d) produziu urina com maior concentração de sais.

e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos.
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(Vasopressina ou argipressina)

O ADH age nos túbulos coletores e dutos renais, localizados nos rins, que
ficam mais permeáveis à água, estimulando assim a reabsorção da água que
seria eliminada na urina.

Muito pouca quantidade desse hormônio é necessária para produzir o efeito
antidiurético, e quando esse hormônio está presente em quantidades
maiores, provoca uma potente vasoconstrição das arteríolas, diminuindo o
diâmetro do vaso sanguíneo, dificultando a passagem do sangue e
conseqüentemente, aumentando a pressão arterial.
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5. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta
quantidade de radiação liberada por um aparelho de raios X em
funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave
anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição
anterior da mãe à radiação.

O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança?

a) A célula-ovo sofreu uma alteração genética.

b) As células somáticas da mãe sofreram uma mutação.

c) A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação.

d) As hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais.

e) As células hematopoiéticas sofreram alteração do número de cromossomos.
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6. Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão
perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes – aquele que
fabrica o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma
dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é
emendado ao DNA de um fungo inofensivo, que passa, então, a produzir uma
substância que é injetada no corpo humano.

Vírus: guerra silenciosa. Superinteressante, n. 143, ago. 1999 (adaptado).

A função dessa substância, produzida pelo fungo, no organismo humano é:
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a) neutralizar proteínas virais.   

b) interromper a ação das toxinas.

c) ligar-se ao patógeno já instalado.

d) reconhecer substâncias estranhas.

e) desencadear a produção de anticorpos.  
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7. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho
bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o
agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e
procarionte.

Para combater a doença, os veterinários devem administrar, nos bovinos
contaminados:

a) vacinas.

b) antivirais.

c) fungicidas.

d) vermífugos.

e) antibióticos.
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8. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química
do DNA e observaram que a quantidade de adenina (A) é igual à de timina (T),
e a quantidade de guanina (G) é igual à de citosina (C) na grande maioria das
duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o
total de purinas (A+G) e o total de pirimidinas (C+T) eram iguais. Um
professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como
exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e
25 citosinas.

Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla
fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor?
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a) Adenina: 20; Timina: 25; Guanina: 25; Citosina: 30.

b) Adenina: 25; Timina: 20; Guanina: 45; Citosina: 45.

c) Adenina: 45; Timina: 45; Guanina: 55; Citosina: 55.

d) Adenina: 50; Timina: 50; Guanina: 50; Citosina: 50.

e) Adenina: 55; Timina: 55; Guanina: 45; Citosina: 45.
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9. Após a germinação, normalmente, os tomates produzem uma proteína que
os faz amolecer depois de colhidos. Os cientistas introduziram, em um
tomateiro, um gene antissentido (imagem espelho do gene natural) àquele
que codifica a enzima "amolecedora". O novo gene antissentido bloqueou a
síntese da proteína "amolecedora".

SIZER, F.; WHITNEY, E. Nutrição: conceitos e controvérsias. Barueri: 2002 (adaptado).
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a) aumentado a coleção de proteínas que o protegem do apodrecimento,
pela produção da proteína antissentido.

b) diminuído a necessidade do controle das pragas, pela maior resistência
conferida pela nova proteína.

c) facilitado a germinação das sementes, pela falta da proteína que o leva a
amolecer

d) substituído a proteína amolecedora por uma invertida, que endurece o
tomate.

e) prolongado o tempo de vida do tomate, pela falta da proteína que o
amolece.
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