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1) Assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Quando uma proteína é submetida a certos tratamentos químicos, ou a           
temperaturas elevadas, ela se altera, muitas vezes permanentemente, o que é          
chamado de desnaturação.
II. Não é a forma que determina o papel biológico das proteínas, mas a seqüência de               
suas bases nitrogenadas
III. O enrolamento de uma proteína na forma de uma hélice representa o que os              
químicos
chamam de estrutura secundária.
IV. O colágeno é uma proteína estrutural muito abundante nos tendões, nas           
cartilagens e
também nos ossos.
a) Somente IV está errada.
b) São corretas apenas III e IV.
c) I, III e IV são corretas.
d) II, III e IV são corretas.

2) Assinale a alternativa correta segundo as proposições apresentadas:
I. Celulose, amido e glicogênio são polissacarídeos constituídos por moléculas de          
glicose unidas por ligações glicosídicas.
II. O amido e o glicogênio são açúcares de reserva encontrados em tecidos vegetais e              
animais, respectivamente, enquanto que a celulose é o elemento estrutural de          
paredes celulares.
III. Embora a celulose seja mais abundante em nosso planeta, apenas algumas espécies            
de fungos, bactérias e protozoários conseguem digerí-la.
a) Somente a I está correta.
b) A I e a II estão corretas.
c) Somente a II está correta.
d) A II e a III estão corretas.
e) Todas estão corretas.

3) A respeito dos glicídios, é INCORRETO afirmar que:
a) podem constituir estrutura de sustentação de vegetais, mas nunca a de animais.
b) aparecem em moléculas como o ATP e o DNA.
c) constituem a principal fonte de energia para os seres vivos.
d) são produzidos em qualquer processo de nutrição autotrófica.
e) podem se apresentar na forma simples ou como cadeias.

4) A seqüência de ilustrações a seguir representa com genialidade uma propriedade           
de praticamente todas as reações que se processam nos sistemas vivos: a ação            
enzimática.
Da analogia com a ilustração pode-se dizer que a enzima:



a) viabiliza uma reação cujo produto dela sempre dependerá para exercer seu papel            
biológico;
b) perde definitivamente suas propriedades ao desprender-se do produto final;
c) fica disponível para uma nova reação depois de favorecer a ligação dos reagentes;
d) catalisa a reação exigindo muito mais energia de ativação do que seria necessário;
e) é consumida integralmente pelo produto que ajudou a sintetizar.

5) Em um experimento, em condições adequadas, foram medidas as velocidades de           
reação V de uma enzima, em função do aumento da concentração de seu substrato S.
O gráfico abaixo indica variações de em função de S.

A curva que deve representar o resultado experimental é a identificada por:
a) W
b) X
c) Y
d) Z

6) Pacientes diabéticos possuem alteração em muitos processos metabólicos de suas          
células, em especial no hepatócito e adipócito. Analise os processos abaixo:
I – Gliconeogênese II –Glicogenogênese
III – Lipólise IV – Glicogenólise
V – Lipidogênese

Dos processos supracitados aqueles que mostram-se acentuados nos diabéticos são:
a) I, II, IV
b) I, III, IV
c) I, II, III
d) II, V

7) Radicais livres, que se originam de reações químicas das quais o O2 participa, têm              
efeitos nocivos sobre as membranas biológicas. Agindo sobre as duplas ligações dos           
ácidos graxos das lipoproteínas, comprometem as funções de tais membranas.



Entre as substâncias que protegem as membranas lipoprotéicas da ação do oxigênio           
está a vitamina E. Pode-se, portanto, concluir que essa vitamina atua como
a) oxidante. 
b) anti-oxidante. 
c) anti-redutor. 
d) catalisador. 
e) auto-regulador. 

8) OSTEOPOROSE AFETA 25% DAS MULHERES NA MENOPAUSA. ("Folha de São Paulo",           
17-09-95) 
Para prevenção da osteoporose recomendam-se, entre outras medidas, caminhadas e         
sol. Esse tratamento preventivo leva o organismo a produzir
a) estrogênios, que reduzem a atividade osteoclástica dos ossos. 
b) estrogênios, que são necessários para uma maior absorção de cálcio e de fosfato nos              
ossos. 
c) vitamina A, que é o radical prostético de enzimas que atuam na absorção de cálcio e                
fósforo. 
d) vitamina C, necessária nos processos de cicatrização das fraturas, por aumentar a            
atividade osteoblástica dos ossos. 
e) vitamina D, que aumenta a absorção do cálcio pelo intestino.

9) A análise de uma amostra de DNA fita dupla revela a seguinte relação entre as               
bases nitrogenadas:
a) A=G
b) A+G=C+T
c) A+T=G+C
d) A=C

GABARITO - 1-C/ 2-E/ 3-A/ 4-C/ 5-D/ 6-B/ 7-B/ 8-E/ 9-B

DEVER DE CASA

1) O corpo humano é constituído basicamente de água, sais minerais e macromoléculas            
como carboidratos, proteínas, lipídeos. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que não           
está relacionada com as propriedades das proteínas:
a) Colágeno, queratina e actina são exemplos de proteínas com função de constituição            
e estruturação da matéria viva.
b) São constituídas por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas.
c) Quando submetidas a elevadas temperaturas sofrem o processo de desnaturação.
d) Fornecem energia para as células e constituem os hormônios esteróides.
e) São catalisadores de reações químicas e participam no processo de defesa como            
anticorpos contra antígenos específicos.

2) A farinha de mandioca, muito usada no cardápio do sertanejo nordestino, é um             
alimento rico em energia. Entretanto, é pobre em componentes plásticos da          
alimentação. Quando nos referimos ao componente energético, estamos falando        
daquela substância que é a reserva energética nos vegetais. Quanto aos componentes           
plásticos, lembramo nos das substâncias químicas que participam da construção do          
corpo. Tais componentes, energéticos e plásticos, são, respectivamente:
a) glicogênio e proteína
b) vitamina e amido



c) amido e proteína
d) vitamina e glicogênio

3) Alguns projetos de seqüenciamento genômico vêm sendo desenvolvidos por         
pesquisadores brasileiros. Um deles, por exemplo, envolveu a bactéria causadora da          
“praga do amarelinho”, que atinge plantas cítricas. Paralelamente, o seqüenciamento         
completo do genoma humano foi anunciado pela comunidade científica internacional.
Todas as alternativas apresentam benefícios de projetos que envolvem o         
seqüenciamento de genomas, exceto:
a) Aumento da produtividade na agricultura.
b) Compreensão mais ampla das doenças genéticas.
c) Determinação da posição de proteínas nos cromossomos.
d) Diagnóstico precoce de doenças hereditárias.

4) Alguns pacientes da UTI dos hospitais não podem alimentar-se por via oral, sendo,             
então, necessário alimentá-los injetando em suas veias soro com nutrientes variados.
Assinale a alternativa que contém somente nutrientes que podem ser injetados nas           
veias, pois serão assimilados pelas células do ser humano.
a) Vitaminas e sacarose.
b) Proteínas e vitaminas.
c) Aminoácidos e monossacarídeos.
d) Proteínas e aminoácidos.
e) DNA, RNA e proteínas.

5) O colesterol é um esteróide, que constitui um dos principais grupos de lipídios.             
Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que:
a) na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do             
sangue no interior dos vasos sangüíneos, acarretando a arteriosclerose;
b) o colesterol participa da composição química das membranas das células animal e é             
precursor dos hormônios sexuais masculino (testosterona) e feminino (estrógeno);
c) o colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal como vegetal (por             
ex.: manteigas, margarinas, óleos de soja, milho, etc.) uma vez que é derivado do             
metabolismo
dos glicerídeos;
d) nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de             
transpiração celular e da fotossíntese.

6) Os sintomas a seguir numerados se referem aos efeitos mais marcantes da carência             
de algumas vitaminas no organismo humano. 
I. Deformação no esqueleto e anomalias da dentição. 
II. Secura da camada córnea do globo ocular e deficiência visual em ambiente de luz              
fraca. 
III. Dificuldade de coagulação do sangue. 
IV. Inflamação da pele e das mucosas, com sangramento. 
Esses sintomas estão associados, respectivamente, à carência das vitaminas
a) D, E, C e A
b) K, A, B e D
c) B, K, A e C
d) B, D, K e A
e) D, A, K e C



7) Uma equipe de pesquisadores de vários países desenvolveu um tomate          
transgênico que contém três vezes mais betacaroteno que o fruto comum. O           
betacaroteno é uma substância que o corpo transforma em determinada vitamina. A           
falta dessa vitamina está associada a problemas do coração, da visão e de alguns tipos              
de câncer. Segundo a UNICEF, até 2 milhões de crianças com menos de quatro anos              
deixariam de morrer anualmente se ingerissem mais a referida vitamina. 
Adaptado de "O GLOBO". Rio, 29 de maio 2000. 
O texto refere-se à vitamina
a) A. 
b) B6. 
c) C. 
d) D. 
e) B1.

GABARITO DO EXERCÍCIO DE CASA

1-D/ 2-C/ 3-C/ 4-C/ 5-B/ 6-E/ 7-A


