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 UERJ 2014 – 1º Exame (Questões 30, 34, 37, 
41 e 44) 
 
1. (Questão 30) Laudos confirmam que todas as mortes na Kiss ocorreram pela inalação da 
fumaça 
Necropsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação 
de gás cianídrico e de monóxido de carbono gerados pela queima do revestimento acústico da 
boate. 

Adaptado de ultimosegundo.ig.com.br, 15/03/2013.  
 
Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado: 
paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de 
carbono interferem no processo denominado: 
a) síntese de DNA 
b) transporte de íons 
c) eliminação de excretas 
d) metabolismo energético 
 
 
2. (Questão 34) As características abaixo são referentes aos processos de replicação, transcrição 
e tradução, que ocorrem em seres vivos. 
 
I – A síntese de proteínas tem início antes mesmo do término da transcrição. 
II – A grande maioria dos genes contém íntrons, retirados antes da tradução. 
III – A síntese de proteínas sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma. 
IV – O processo de replicação possui uma única origem. 
 
As características I, II, III e IV estão associadas, respectivamente, aos organismos indicados em: 
a) eucariotos – eucariotos – procariotos – eucariotos 
b) eucariotos – procariotos – eucariotos – procariotos 
c) procariotos – eucariotos – procariotos – procariotos 
d) procariotos – procariotos – eucariotos – procariotos 
 
 
3. (Questão 37) Considere uma célula bacteriana com quatro guaninas oxidadas em um trecho do 
gene que codifica determinada proteína, conforme mostra a sequência:  
 

G*CG* - CCC - TG*T - ACG* - ATA 
 
Ao final de certo tempo, essa célula, ao dividir-se, dá origem a uma população de bactérias 
mutantes. 
O número máximo de aminoácidos diferentes que poderão ser substituídos na proteína 
sintetizada por essas bactérias, a partir da sequência de DNA apresentada, é igual a: 
a) 0 
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 b) 1 
c) 2 
d) 3 
 
 
4. (Questão 41) O ciclo do nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos. Esse 
elemento faz parte de diversos compostos orgânicos, como proteínas e ácidos nucleicos. Na 
tabela, há exemplos de formas químicas do nitrogênio incorporadas por alguns seres vivos. 
 

 
 

No ciclo do nitrogênio, as bactérias desnitrificantes estão relacionadas à função apontada em: 
a) conversão da amônia em nitrito 
b) produção de nitrato a partir da amônia  
c) liberação de gás nitrogênio para o ambiente 
d) incorporaração de nitrogênio molecular em aminoácidos 
 
 
5. (Questão 44) Células-tronco são células não especializadas que têm potencial de 
diferenciação, ou seja, em condições favoráveis, são capazes de gerar células especializadas e 
de diferentes tecidos. 
Para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco têm de alterar necessariamente o seguinte 
padrão do seu metabolismo:  
a) expressão gênica 
b) número de cromossomos 
c) quantidade de mitocôndrias 
d) atividade dos fosfolipídios da membrana 


