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 UERJ 2013 – 1º Exame (Questões 23, 27, 32, 
37, 39 e 43) 
 
1. (Questão 23) Em algumas plantas transgênicas, é possível bloquear a produção de um 
determinado fito-hormônio capaz de acelerar a maturação dos frutos.  
Com o objetivo de transportar frutos transgênicos por longas distâncias, sem grandes danos, o 
fito- 
hormônio cuja produção deve ser bloqueada é denominado: 
a) etileno 
b) giberelina 
c) ácido abscísico  
d) ácido indolacético 
 
 
2. (Questão 27) A mutação no DNA de uma célula eucariota acarretou a substituição, no RNA 
mensageiro de uma proteína, da 15a base nitrogenada por uma base C. A disposição de bases 
da porção inicial do RNA mensageiro da célula, antes de sua mutação, é apresentada a seguir: 
 

 
 

Observe os códons correspondentes a alguns aminoácidos: 
 

 
 

Sabe-se que o códon de iniciação de leitura é AUG. 
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 A probabilidade de que a proteína a ser traduzida pelo RNA mensageiro da célula que sofreu 
mutação não apresente alterações na disposição de seus aminoácidos é de: 
a) 0 
b) 0,25 
c) 0,50 
d) 1,00 
 
 
3. (Questão 32) Denomina-se beta-oxidação a fase inicial de oxidação mitocondrial de ácidos 
graxos saturados. 
Quando esses ácidos têm número par de átomos de carbono, a beta-oxidação produz apenas 
acetil-CoA, que pode ser oxidado no ciclo de Krebs.  
Considere as seguintes informações: 

• cada mol de acetil-CoA oxidado produz 10 mols de ATP; 
• cada mol de ATP produzido armazena 7 kcal. 

Sabe-se que a beta-oxidação de 1 mol de ácido palmítico, que possui 16 átomos de carbono, gera 
8 mols de acetil-CoA e 26 mols de ATP. 
A oxidação total de 1 mol de ácido palmítico, produzindo CO2 e H2O, permite armazenar sob a 
forma de ATP a seguinte quantidade de energia, em quilocalorias: 
a) 36  
b) 252 
c) 742 
d) 1008 
 
 
4. (Questão 37) Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua 
estrutura espacial quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do 
solvente, voltam a assumir sua conformação e propriedades originais. 
Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte 
tipo de estrutura de suas moléculas: 
a) primária  
b) secundária 
c) terciária 
d) quaternária 
 
 
5. (Questão 39) Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os 
competitivos e os não competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato 
pelo centro ativo da enzima. 
Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função 
da concentração de seu substrato em três condições: 

• ausência de inibidores; 
• presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo; 
• presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. 

Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 
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A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. 
As curvas que representam a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na 
presença de um não competitivo estão indicadas, respectivamente, pelos seguintes números: 
a) II e IV  
b) II e III 
c) III e II 
d) IV e III 
 
 
6. (Questão 43) A pílula anticoncepcional contém os hormônios estrogênio e progesterona, que 
agem sobre a hipófise alterando os níveis de liberação dos seguintes hormônios: folículo 
estimulante (FSH) e luteinizante (LH). 
No gráfico abaixo, são mostradas as variações das concentrações de FSH e de LH durante um 
ciclo menstrual de 28 dias de uma mulher que não usa anticoncepcionais. 
 

 
 
Considere agora uma mulher que utilize esse método anticoncepcional na prescrição usual: uma 
pílula por dia ao longo de 28 dias. 
Os valores sanguíneos dos hormônios FSH e LH, durante o ciclo menstrual dessa mulher, estão 
apresentados em: 
 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UERJ 2013 
Biologia 

Professor: Rubens Oda 
 

 

 
 


