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1. Cientistas descobrem como a obesidade reduz a sensibilidade do paladar

Estudo feito por pesquisadores americanos mostra que camundongos 
obesos têm 25% menos papilas gustativas, em comparação aos animais 
magros; fenômeno foi provocado pelo efeito inflamatório característico do 
acúmulo de gordura corporal.

Obtido em:http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,cientistas-descobrem-como-a-obesidade-reduz-a-sensibilidade-do-paladar,70002235192. Acessado em 17/04/2018.



3

A perda de papilas gustativas pode potencializar o aumento de massa adiposa 
corporal pois:

a) A diminuição na sensação de sabores leva o indivíduo a ingerir alimentos mais 
carregados em gordura, sal e açúcar.

b) O indivíduo não poderá realizar uma dieta balanceada para regularizar seu 
estado físico.

c) O organismo não consegue obter os nutrientes dos alimentos ingeridos.
d) a digestão de amido na boca será intensificada levando a uma maior absorção 

de glicose no organismo
e) a perda de papilas culmina na diminuição da taxa metabólica do indivíduo 

promovendo o aumento de peso corporal.
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A – a gordura nos alimentos promove a melhoria da percepção de sal 
e açúcar na língua, logo com a perda de papilas a demanda desses 
alimentos aumenta no organismo.
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2) A PRIMEIRA CÉLULA ARTIFICIAL

Uma descoberta que pode vir a traduzir-se, no futuro na criação de novos 
medicamentos, biocombustíveis ou vacinas

brightly backlit red cells on white 
background under the microscope

Segundo o The New York Times, para chegar até 
aqui, a equipa de Venter começou por, há três anos, 
«demonstrar que o ADN de uma bactéria poderia ser 
inserido noutro assumindo a função da célula 
hospedeira». Posteriormente, em 2009, os 
investigadores conseguiram sintetizar uma parte do 
ADN com 1,08 milhão de unidades químicas.

Obtido em : 
https://lifestyle.sapo.pt/saude/saude-e-medicina/artigos/a-primeira-celula-artificial. Acess
ado em 17/04/2018

.

https://lifestyle.sapo.pt/saude/saude-e-medicina/artigos/a-primeira-celula-artificial.%20Acessado%20em%2017/04/2018
https://lifestyle.sapo.pt/saude/saude-e-medicina/artigos/a-primeira-celula-artificial.%20Acessado%20em%2017/04/2018
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O que garante que a célula obtida com a técnica não é uma célula natural mas 
sim sintética é que:

a) foi criado um citoplasma diferente de qualquer outro conhecido.
b) A célula utiliza um DNA que foi sintetizado em laboratório expressando 

genes planejados pelos cientistas.
c) Ocorre mistura de genes de espécies diferentes de bactérias.
d) A célula obtida não é capaz de gerar descendentes férteis.
e) O DNA sintético não obedece ao código genético universal dos seres vivos 

naturais. 
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B – o fato de incluir DNA com genes criados em laboratório torna a 
célula um organismo artificial.
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3) O que é e onde fica o mesentério, o 'novo' órgão do corpo humano 
identificado por cientistas.

Mesentério é uma dobra dupla do peritônio
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A primeira menção ao mesentério publicamente conhecida foi feita por 
Leonardo da Vinci em um de seus escritos sobre a anatomia humana no início 
do século 16.

E embora o funcionamento do aparelho digestivo não mude com a 
descoberta, a confirmação de que esta estrutura é efetivamente um órgão "novo" 
abre caminho para novos estudos.

"Podemos categorizar doenças digestivas relacionadas a este órgão", 
exemplifica Coffey.

Obtido em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-38505488. Acessado em 17/04/2017.

http://www.bbc.com/portuguese/geral-38505488
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O fato de reconhecer o mesentério como órgão leva a uma gama de novas 
pesquisas pois:

a) Cada órgão do corpo precisa ser sistematicamente catalogado em livros 
especializados.

b) Nossos órgãos exercem funções múltiplas e inespecíficas.
c) Cada órgão participa de forma específica de funções fisiológicas que em caso 

de distúrbios pode gerar patologias.
d) Cada sistema possui um conjunto de órgãos e o sistema digestório não era 

bem compreendido por carência de dados sobre o mesentério.
e) Promove o reconhecimento que a condição fisiológica do intestino 

independe de órgãos anexos como o mesentério.
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C – Os órgãos realizam funções importantes e necessárias para o 
funcionamento saudável e equilibrado do organismo.
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4) Os motivos por trás da Guerra dos Chimpanzés, a única registrada 
entre animais

A eleição de um macaco do norte do Parque Nacional de Gombe 
como macho alfa causou tensão na comunidade de chimpanzés e, 
principalmente, com dois rivais, Charlie e Hugh
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Era janeiro de 1974, e um chimpanzé chamado Godi fazia sua refeição, 
sozinho, nos galhos de uma árvore no Parque Nacional de Gombe, na 
Tanzânia.
Mas Godi não reparou que, enquanto comia, oito macacos o rodearam. 
"Ele pulou da árvore e correu, mas eles o agarraram", disse o 
primatologista britânico Richard Wrangham ao documentário da BBC The 
Demonic Ape (O Macaco Demoníaco, em tradução livre).

"Um deles conseguiu agarrar um de seus pés, outro lhe prendeu pela 
mão. Ele foi imobilizado e surrado. O ataque durou mais de cinco minutos 
e, quando o deixaram, ele mal conseguia se mover."
Godi nunca mais foi visto.
 
Obtido em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-43648714. Acessado em 17/04/2018.

http://www.bbc.com/portuguese/geral-43648714
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O comportamento demonstrado por esses chimpanzés está de 
acordo com uma relação ecológica denominada:

a) Canibalismo

b) Sociedade

c) Forésia

d) Antibiose

e) Competição
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E – A luta entre indivíduos da mesma espécie caracteriza uma 
competição intraespecífica
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5) 
Terapia genética para o câncer deve chegar ao Brasil em 2018

Salto estratégico na oncologia, terapia capaz de ensinar células do sistema imune a lutar 
contra o tumor deve chegar ao país no ano que vem. Hospital em São Paulo já prepara 
infraestrutura.

 

A estratégia de editar geneticamente nossas células de defesa para que elas "aprendam" a 
combater o câncer parece não estar tão longe do alcance dos brasileiros. 
Aprovada comercialmente nos Estados Unidos no final de agosto, a terapia que promete 
ser um salto importante na oncologia está na mira de vários centros de saúde no país e um 
deles reuniu condições para trazer a terapia no ano que vem -- depois de levar pacientes 
brasileiros para instituições de excelência fora do país.

 
Obtido em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/terapia-genetica-para-o-cancer-deve-chegar-ao-brasil-em-2018.ghtml. Acessado em 17/04/2018.

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/eua-autoriza-primeira-terapia-genetica-para-tratamento-de-cancer.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/terapia-genetica-para-o-cancer-deve-chegar-ao-brasil-em-2018.ghtml
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A possibilidade de editar o DNA das células pode resolver distúrbios 
genéticos relativos a diversas doenças inclusive o câncer, tendo em 
vista que os cânceres são caraterizados por serem de origem:

a) Hereditária, portanto genética.
b) Congênita, portanto hereditária.
c) Genética, portanto hereditário.
d) Hereditário, porém não necessariamente congênita.
e) Genética, podendo apresentar predisposição hereditária.
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E – os cânceres são todos de cunho genético mas não são herdados, 
porém a fragilidade ao desenvolvimentos dos tumores pode ser 
familiar.
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6.   Analise a tabela abaixo:

Analisando a tabela acima podemos 
considerar que um representante do 
Reino Protoctista se enquadra no grupo:
 
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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C – Os Protoctistas são representados por algas e protozoários, 
portanto, podem ou não apresentar parede cellular e cloroplastos.
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7) O Sistema de endomembranas permite um fluxo sistemático de 
vacúolos no ambiente citoplasmático de células eucarióticas como 
ilustra a figura abaixo.
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De acordo com as indicações na figura pode-se inferior que o lisossomo 
secundário está em:
 
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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C – o lisossomo secundário é o que se liga ao vacúolo alimentar 
(fagossomo ou pinossomo) para realizer a digestão.
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8. Em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como 
eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, uma 
forma muito espiralada. Na metáfase, muitas regiões de eucromatina se 
transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante 
espiralados, conforme mostra o esquema.
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Considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo 
bastante espiralado ocorre na fase denominada:
 
a) Prófase
b) Anáfase
c) Telófase
d) Intérfase
e) Metáfase
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E – Na metáfase os cromossomos estão duplicados, alinhados na 
placa equatorial e totalmente condensados.
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9) A adrenoleucodistrofia (ALD), é uma enfermidade de origem genética, rara, 
englobada dentro do grupo das leucodistrofias, responsável por afetar o 
cromossomo X, sendo esta uma herança ligada ao sexo de caráter recessivo 
transmitida pelas mulheres portadoras e que acomete quase que exclusivamente 
os homens.

Esta doença caracteriza-se por uma alteração do metabolismo dos peroxissomos, 
resultando em um acúmulo de ácidos graxos de cadeia altamente longa (AGCML) 
formados por 24 a 26 átomos de carbono no organismo, especialmente no cérebro e 
nas glândulas adrenais (também chamada de supra-renais). Este acúmulo está 
relacionado ao processo de desmielinização dos axônios acometendo as transmissões 
dos impulsos nervosos e a insuficiência adrenal.

Obtido de: https://www.infoescola.com/doencas/adrenoleucodistrofia/. Acessado em 13/08/2018.

https://www.infoescola.com/biologia/cromossomos/
https://www.infoescola.com/bioquimica/acidos-graxos/
https://www.infoescola.com/sistema-endocrino/glandula-adrenal/
https://www.infoescola.com/doencas/adrenoleucodistrofia/
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O acúmulo de ácidos graxos evidencia a falha na atividade dos 
peroxissomos tendo em vista que uma de suas funções é realizar:

 
a) oxidação de lipídios em glicídios

b) desintoxicação dos glicídios tóxicos

c) quebra da água oxigenada através dos lipídios

d) fornecimento de lipídios à bainha de mielina no SNC

e) envio de lipídios tóxicos para serem secretados no complexo golgiense.
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A – os peroxisssomos realizam a quebra de água oxigenada através 
da enzima catalase gerando gás oxigênio que reage com lipídios e 
os transforma em glicídios.



30

C4H14 – nível 2
9) O que é metástase?

Quando o câncer se espalha além do local onde começou (sítio primário) para 
outras partes do corpo é denominado metástase. A metástase pode ocorrer 
quando as células cancerosas viajam através da corrente sanguínea ou dos 
vasos linfáticos para outras áreas do corpo.

Muitas das células cancerosas que se desprendem do tumor primário morrem 
sem causar quaisquer problemas. Mas, algumas chegam a uma nova área, 
onde começam a crescer e formar novos tumores. 

Obtido em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/o-que-e-metastase/7478/889/. Acessado em 13/08/2018.

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/o-que-e-metastase/7478/889/
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O fato de células cancerígenas se espalharem no organismo partindo 
de um tumor primário caracteriza um processo de:

a) mudanças na estrutura padrão da membrana plasmática.

b) aumento de espessura das fibras do citoesqueleto.

c) Aumento da atividade do glicocálix.

d) Mutações cumulativas.

e) Perda de adesividade.
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E – o fato de células se deslocarem do tumor primário e se 
espalharem na corrente sanguínea indica que estão com menor 
aderência entre sí, gerando a metástase.
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