
Bioquímica e Alimentação

Materiais radioativos de Fukushima cobrem todo hemisfério Norte

Pequenos traços de emissões radioativas procedentes da usina nuclear japonesa de          

Fukushima se espalharam por todo o hemisfério norte do Planeta, informou em Viena a             

Comissão para a Proibição Total de Testes Nucleares (CTBTO). Segundo um comunicado,           

este organismo apontou que seu sistema de vigilância descobriu isótopos radioativos de           

iodo-131, e sobretudo césio-137, que podem ser claramente identificados por sua origem: a            

usina nuclear de Fukushima, gravemente danificada pelo terremoto e posterior tsunami do           

dia 11 de março.

Até agora, mais de 30 estações de medição de radionuclídeos forneceram          

informação sobre a dispersão de partículas radioativas e de gases nobres da usina japonesa,             

após ser detectadas estas substâncias, primeiro na Rússia oriental, no dia 14 de março, e              

dois dias mais tarde no litoral ocidental dos Estados Unidos. (fonte:          

http://exame.abril.com.br/)

1) O iodo radioativo pode ser letal ao ser humano. Seu grande acúmulo no organismo              

humano ocorre principalmente no(a):

a) tireóide c) cérebro e) osso

b) pele d) fígado

2) No acidente nuclear de Chernobyl o estrôncio foi um dos principais contaminantes da             

chuva radioativa. Seu grande acúmulo no organismo humano ocorre principalmente no(a):

a) tireóide c) cérebro e) osso

b) pele d) fígado

3) A contaminação do lençol freático com o iodo radioativo de Fukushima chegou a ser              

mais de 10.000 vezes superior ao tolerável. Pode se afirmar que:

a) o iodo do lençol freático está imobilizado não podendo mais voltar à superfície

b) sua participação será exclusiva no ciclo curto da água

c) vegetais poderão absorver esta substância diretamente do solo

d) a sua ação danosa ocorrerá somente no ecossistema

e) a sua ação danosa ocorrerá somente no organismo humano

4) A introdução de sequências de DNA (terapia gênica) em células doentes pode curar             

diversas doenças metabólicas decorrentes de proteínas não produzidas ou alteradas.         

Identifique a doença que poderia ser tratada através do uso desta técnica:

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU-SKmhHVAKh3KcWpUNv3l5K5kwg


a) Leptospirose d) Diabetes mellitus

b) Cólera e) AIDS

c) Dengue

Utilize o texto abaixo para responder as questões 5 a 8

Entre a biologia e a cultura: Na busca pelos significados da alimentação, os            

antropólogos Jesús Contreras e Mabel Gracia refletem sobre as relações entre o           

que comemos e o que somos.

Feijoada, prato tipicamente brasileiro. Livro mostra que a alimentação não é          

regulada apenas por aspectos biológicos, mas também está estritamente relacionada à          

cultura.

“Somos o que comemos”, diz o famoso aforismo proferido pelo filósofo alemão           

Ludwig Feuerbach (1804-1872). No entanto, se considerarmos os aspectos biopsicossociais         

e culturais relacionados à alimentação, é possível afirmar que “comemos o que somos”. Isso             

porque nos alimentamos não só do que nossos organismos necessitam, mas também (e            

principalmente) do que nos proporciona prazer, do que é financeiramente acessível e do            

que é permitido pela cultura em que nos inserimos.

Uma das principais formas de entender o funcionamento de uma sociedade é           

conhecer os modos de obtenção dos alimentos, quem os prepara e como, e onde, quando e               

com quem se come. Todos esses fatores dependem de onde se vive – condição que              

determina as opções dietéticas e, em consequência, as adaptações fisiológicas que reforçam           

essas escolhas.

A tolerância à lactose é um exemplo. Estudiosos defendem que, a partir da            

Revolução Neolítica (que marcou o fim do comportamento nômade), parte da população           

convertida em pastores e agricultores passou a consumir leite regularmente, e uma           

mutação que favorece a tolerância ao alimento foi passada para as gerações seguintes como             

vantagem adaptativa.

Mais do que ser regulada por aspectos biológicos, a alimentação está estritamente           

relacionada à cultura, como apontam as preferências e aversões em relação ao consumo de             

proteínas, por exemplo. Para alguns, é inconcebível incluir na dieta insetos ou carne de             

cachorro, prática comum para muitos povos asiáticos. Para outros, pode ser difícil abdicar            

da carne de porco, como fazem os praticantes de determinadas religiões, ou de vaca, como              

ocorre na Índia. (Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/    

resenhas/2012/03/entre-a-biologia-e-a-cultura)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcienciahoje.uol.com.br%2F%2520resenhas%2F2012%2F03%2Fentre-a-biologia-e-a-cultura&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFposyOgqcNvUaDQRLsW0a7FF9krg
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5) Analisando o prato típico de feijoada apresentado na figura pode-se afirmar que:

a) a digestão do glicogênio do feijão inicia-se na boca pela ação da ptialina

b) a principal enzima da boca inicia a digestão de triglicerídeos

c) a digestão das proteínas das carnes inicia-se no estômago em pH neutro

d) a digestão da celulose do feijão inicia-se no duodeno

e) haverá grande secreção de bile no duodeno

6) A ingestão frequente de pratos como a feijoada pode aumentar a colesteremia. O             

colesterol está presente somente em:

a) frituras

b) alimentos de origem animal

c) grãos

d) folhas

e) alimentos de origem vegetal

7) O aumento da frequência de indivíduos capazes de digerir a lactose a partir do              

surgimento deste gene no período neolítico é mais bem explicada pelo(a):

a) seleção natural

b) deriva gênica

c) mutação

d) permutação

e) efeito bottle-neck

8) A fonte das proteínas ingeridas (oriundas de carne de insetos, vacas, cães ou porcos) é               

indiferente para  nossa nutrição uma vez que:

a) as funções das proteínas são mantidas em nosso organismo

b) as proteínas perdem somente a estrutura terciária no processo digestivo

c) as proteínas absorvidas são inativadas em nosso sangue

d) a digestão das proteínas determina que somente os aminoácidos sejam absorvidos

e) as proteínas são utilizadas preferencialmente como combustível em nossas mitocôndrias

9) Vacas e outros ruminantes possuem associação com microorganismos capazes de digerir           

um polímero orgânico importante em sua dieta. Este polímero é a(o):

a) amido d) colesterol

b) celulose e) ácido nucléico

c) proteína

A figura abaixo mostra informações importantes a serem avaliadas ao         

comprarmos ou consumirmos um alimento:



(fonte:www.ibb.unesp.br/nadi/)

A partir da análise da tabela responda as questões abaixo:

10) Não somente o excesso mas também a falta de gorduras totais e colesterol também              

pode gerar distúrbios em nossa saúde. Marque a alternativa que contenha distúrbio           

relacionado à falta de colesterol em nosso organismo:

a) diminuição na produção de hormônios sexuais

b) aumento da ocorrência de infartos e derrames

c) diminuição da absorção de vitaminas hidrossolúveis

d) diminuição da emulsificação dos carboidratos no intestino

e) aumento no risco de desenvolvimento do beribéri

11) O excesso na quantidade de sódio tem como principal consequência:

a) aumento da atividade do sistema nervoso central

b) aumento do volume sanguíneo

c) tetania muscular

d) diabetes

e) diminuição da pressão arterial



12) Fibras alimentares são compostas principalmente por:

a) celulose d) amido

b) glicogênio e) lipídios

c) vitaminas

13) O gráfico abaixo mostra o crescimento de duas espécies. Marque a alternativa que             

contenha um animal que apresente crescimento equivalente a curva II:

a) caramujo d) camarão

b) planária e) minhoca

c) estrela-do-mar

GABARITO: 1- a, 2- e, 3- c, 4- d, 5- e, 6- b, 7-a, 8-d, 9-b, 10-a, 11-b, 12-a, 13-d.


