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 UERJ 2012 – 1º Exame (Questões 22, 25, 29, 
32 e 40) 
 
1. (Questão 22) Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 
2011 foi o vazamento de isótopos radioativos que podem aumentar a incidência de certos tumores 
glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio à 
população mais atingida pela radiação. 
O consumo dessas pastilhas de iodeto de potássio pode diminuir a incidência de tumores na 
seguinte glândula:  
a) tireoide  
b) hipófise 
c) pâncreas 
d) suprarrenal 
 
 
2. (Questão 25) Durante o ciclo menstrual, as concentrações sanguíneas de hormônios 
hipofisários e ovarianos sofrem notáveis variações. Os gráficos abaixo ilustram essas variações, 
ocorridas durante um ciclo de 28 dias. 
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 O gráfico que representa o hormônio progesterona, em um ciclo menstrual normal, está indicado 
pela seguinte letra: 
a) W 
b) X 
c) Y  
d) Z 
 
 
3. (Questão 29) O aumento da poluição atmosférica, especialmente pelo acúmulo de gases do 
efeito estufa, como o CO2, tem acarretado a elevação da temperatura global. Alguns seres vivos, 
no entanto, apresentam um metabolismo capaz de fixar esse gás em matéria orgânica. 
Em condições ideais, o grupo de organismos com maior capacidade de fixar CO2 é:  
a) levedo 
b) bactéria 
c) zooplâncton 
d) fitoplâncton 
 
 
4. (Questão 32) Durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucariotas se 
formaram por endossimbiose com procariotos. Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo 
de síntese proteica encontrado nesses procariotos. 
Considere as seguintes organelas celulares, existentes em eucariotos: 
1 - mitocôndrias 
2 - aparelho golgiense 
3 - lisossomas 
4 - cloroplastos 
5 - vesículas secretoras 
6 - peroxissomas 
Nas células das plantas, as organelas que apresentam o mecanismo de síntese proteica igual ao 
dos procariotos correspondem às de números: 
a) 1 e 4 
b) 2 e 3 
c) 3 e 6 
d) 4 e 5 
 
 
5. (Questão 40) Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõem a porção inicial de um 
RNA mensageiro transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariota: 
AUGGCUAAAUUAGAC.......... 
Nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de 
síntese. 
Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido número 3 da 
estrutura primária desse polipeptídeo, acarretando a troca de uma base A, na célula original, pela 
base U, na célula mutante.  
A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na 
proteína original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro: 
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Agora, a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido: 
a) tirosina 
b) leucina 
c) triptofano  
d) fenilalanina 
 


