
LISTA DE EXERCÍCIOS BIOQUÍMICA E BIOLOGIA CELULAR 
 
1) Em provas de corrida de longa distância, que exigem resistência muscular, a 
musculatura pode ficar dolorida devido ao acúmulo de: 
a) ácido láctico devido a processos anaeróbios. 
b) ácido láctico devido a processos aeróbios. 
c) glicogênio nas células devido à falta de oxigênio. 
d) glicogênio no sangue devido à transpiração intensa. 
e) sais e à falta de glicose devido ao esforço. 
 
2) Os códons AGA, CUG e ACU do RNA mensageiro codificam, respectivamente, os 
aminoácidos arginina, leucina e treonina. A sequência desses aminoácidos na proteína 
correspondente ao segmento do DNA que apresenta a sequência de nucleotídeos GAC 
TGA TCT será, respectivamente: 
a) treonina, arginina, leucina. 
b) arginina, leucina, treonina. 
c) leucina, arginina, treonina. 
d) treonina, leucina, arginina. 
e) leucina, treonina, arginina. 
 
3) A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque 
como substância essencial a vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas 
biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado valor de calor latente de 
vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a 
um liquido em seu ponto de ebulição, por unidade de massa, para convertê-lo em vapor  
na mesma temperatura, que no caso da água e igual a 540 calorias por grama. A 
propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de: 
a) servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. 
b) funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. 
c) agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. 
d) transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. 
e) funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos. 
 
4) Observe a figura abaixo: 
 

 
O esquema acima permite concluir que um animal pode obter energia a partir dos 
seguintes substratos: 



I.   proteínas 
II.   carboidratos 
III.   lipídios 
IV.   ácidos nucléicos 
Todos os itens corretos estão na alternativa: 
a) I e II 
b) I, II e III 
c) I e III 
d) II, III e IV 
e) II e IV 
 
5) Observe a figura abaixo: 
 

 
Na tira de quadrinhos, a situação apresentada relaciona-se com um processo realizado 
no músculo. Trata-se de fermentação: 
a) alcoólica, que ocorre no interior da mitocôndria. 
b) alcoólica, que ocorre fora da mitocôndria. 
c) lática, que ocorre no interior da mitocôndria. 
d) lática, que ocorre fora da mitocôndria. 
e) acética, que ocorre no interior da mitocôndria. 
 
6) Os ingredientes básicos do pão são farinha, água e fermento biológico. Antes de ser 
levada ao forno, em repouso e sob temperatura adequada, a massa cresce até o dobro de 
seu volume. Durante esse processo predomina a: 
a) respiração aeróbica, na qual são produzidos gás carbônico e água. O gás promove o 
crescimento da massa, enquanto a água a mantém úmida. 
b) fermentação lática, na qual bactérias convertem o açúcar em ácido lático e energia. 
Essa energia é utilizada pelos microrganismos do fermento, os quais promovem o 
crescimento da massa. 
c) respiração anaeróbica, na qual os microrganismos do fermento utilizam nitratos como 
aceptores finais de hidrogênio, liberando gás nitrogênio. O processo de respiração 
anaeróbica é chamado de fermentação, e o gás liberado provoca o crescimento da 
massa. 
d) fermentação alcoólica, na qual ocorre a formação de álcool e gás carbônico. O gás 
promove o crescimento da massa, enquanto o álcool se evapora sob o calor do forno. 
e) reprodução vegetativa dos microrganismos presentes no fermento. O carboidrato e a 
água da massa criam o ambiente necessário ao crescimento em número das células de 
levedura, resultando em maior volume da massa. 



7) A Rifampicina é um dos antibióticos utilizados para o tratamento da tuberculose. Seu 
mecanismo de ação consiste na inibição da transcrição nas células de Mycobacterium 
tuberculosis. Sob ação do antibiótico, nas células bacterianas haverá comprometimento: 
a) exclusivamente da produção de proteínas. 
b) exclusivamente da produção de DNA. 
c) exclusivamente da produção de RNA. 
d) da produção de RNA e de proteínas. 
e) da produção de DNA e RNA. 
 
8) A velocidade de um processo celular foi medida durante 10h. Nesse período, a 
temperatura foi aumentada gradativamente, passando de 20°C para 40°C. O resultado 
foi expresso no gráfico abaixo. 
 

 
A esse respeito, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I.   A temperatura de aproximadamente 30°C é ótima para as enzimas envolvidas nesse 
processo. 
II.   Na temperatura de 40°C, pode ter havido desnaturação completa de todas as 
enzimas envolvidas. 
III.   Se a célula fosse submetida a uma temperatura menor do que 20°C, ela certamente 
morreria, devido à falta de atividade. 
Assinale: 
a) se somente as afirmativas I e II forem corretas. 
b) se somente as afirmativas II e III forem corretas. 
c) se todas as afirmativas forem corretas. 
d) se somente as afirmativas I e III forem corretas. 
e) se somente a afirmativa II for correta. 
 
9) No gráfico, as curvas I, II e III representam o consumo das principais reservas de 
energia no corpo de uma pessoa em privação alimentar. 
 



 
A curva que se relaciona corretamente ao tipo de reserva que representa é: 
a) I - gordura; II - proteína; III - carboidrato. 
b) I - proteína; II - gordura; III - carboidrato. 
c) I - proteína; II - carboidrato; III - gordura. 
d) I - carboidrato; II - proteína; III - gordura. 
e) I - carboidrato; II - gordura; III - proteína. 
 
10) Com a finalidade de bloquear certas funções celulares, um pesquisador utilizou 
alguns antibióticos em uma cultura de células de camundongo. Entre os antibióticos 
usados, a tetraciclina atua diretamente na síntese de proteína, a mitomicina inibe a ação 
das polimerases do DNA e a estreptomicina introduz erros na leitura dos códons do 
RNA mensageiro. Esses antibióticos atuam, respectivamente, no: 
a) ribossomo, ribossomo, núcleo. 
b) ribossomo, núcleo, ribossomo. 
c) núcleo, ribossomo, ribossomo. 
d) ribossomo, núcleo, núcleo. 
e) núcleo, núcleo, ribossomo. 
 
11) A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres após os 50 
anos de idade. Caracteriza-se pela perda de tecido ósseo, o que pode levar a fraturas. 
Nesse contexto, considere as afirmações abaixo. 
 
I. A ingestão de alimentos, como leite e derivados, associada à atividade física, é 
importante na prevenção da doença. 
II. A exposição moderada ao Sol aumenta a síntese de vitamina D, responsável pela 
fixação do cálcio no tecido ósseo. 
III. Essa doença pode ocorrer em casos em que a ingestão de cálcio é deficiente, o que 
provoca a retirada desse elemento da matriz do tecido ósseo. 
 
Assinale: 
a) se todas estiverem corretas.  
b) se somente I e III forem corretas.  
c) se somente II e III forem corretas. 
d) se somente I e II forem corretas. 
e) se somente I for correta. 
 



12) A anemia falciforme é uma doença que resulta da substituição de um aminoácido 
ácido glutâmico pela valina, na hemoglobina. Examinando a tabela do código genético a 
seguir, é possível identificar as alterações no RNA que formam o códon da valina na 
hemoglobina da anemia falciforme. 
 

 
Identifique as duas alterações nos códons do RNA que mais provavelmente explicariam 
a transformação de ácido glutâmico em valina. Justifique a sua resposta. 
 
13) A mesma molécula — o RNA — que faturou o Nobel de Medicina ou Fisiologia na 
segunda-feira foi a protagonista do prêmio de Química entregue ontem. O americano 
Roger Kornberg, da Universidade Stanford, foi laureado por registrar em imagens o 
momento em que a informação genética contida no DNA no núcleo da célula é 
traduzida para ser enviada para fora pelo RNA — o astro da semana. Esse mecanismo 
de transcrição, através do qual o RNA carrega consigo as instruções para a produção de 
proteínas (e por isso ele ganha o nome de RNA mensageiro), já era conhecido pelos 
cientistas desde a década de 50 (Girardi, G. Estudo de RNA rende o segundo Nobel — 
O Estado de S. Paulo, 5 out. 2006). A partir da leitura do trecho acima e de seu 
conhecimento de biologia molecular, assinale a alternativa incorreta. 
a) A produção de RNA mensageiro se dá por controle do material genético. 
b) No núcleo da célula ocorre transcrição do código da molécula de DNA para a de 
RNA. 
c) O RNA mensageiro leva do núcleo para o citoplasma instruções transcritas a ele pelo 
DNA. 
d) No citoplasma, o RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos 
apresentada por uma proteína. 
e) Cada molécula de RNA mensageiro é uma longa sequência de nucleotídeos idêntica 
ao DNA. 
 
14) Durante a maratona de São Paulo, no dia 2/6/2007, discutiu-se a diferença entre o 
tempo necessário para completar o percurso para indivíduos do sexo masculino e 
feminino. Segundo entrevistas com especialistas no assunto, uma das razões para o 
maior desempenho do homem em relação à mulher seria que ele suportaria uma 
concentração mais alta de ácido láctico nos músculos durante a corrida. Esse acúmulo 
de ácido láctico nos músculos é devido a: 
a) excesso de oxigênio no sangue, causado pelo aumento da frequência cardíaca. 
b) excesso de gás carbônico no sangue pela dificuldade de sua eliminação pela 
respiração. 
c) aumento de temperatura corporal causado pelo esforço físico muscular. 
d) fermentação nos músculos pelo aumento da demanda de energia durante a corrida. 
e) diminuição da temperatura interna pela perda de calor durante o esforço realizado. 



15) Logo após a colheita, os grãos de milho apresentam sabor adocicado, devido à 
presença de grandes quantidades de açúcar em seu interior. O milho estocado e vendido 
nos mercados não tem mais esse sabor, pois cerca de metade do açúcar já foi convertida 
em amido por meio de reações enzimáticas. No entanto, se o milho for, logo após a 
colheita , mergulhado em água fervente, resfriado e mantido num congelador, o sabor 
adocicado é preservado.Por que esse procedimento preserva o sabor adocicado dos 
grãos de milho? 
 
16) Melanina é um tipo de pigmento proteico produzido pelos melanócitos, células da 
camada basal da epiderme. Clorofila é a designação de um grupo de pigmentos 
presentes nos cloroplastos das plantas, conferindo-lhes a cor verde. Mutações nos genes 
que participam das vias biossintéticas desses pigmentos podem comprometer sua 
produção, resultando em indivíduos albinos. Um animal albino pode crescer e se 
reproduzir; uma planta albina, contudo, não pode sobreviver. Explique por que um 
animal albino é viável, enquanto uma planta albina não. 
 
17) 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  
e) vitamina e glicogênio 
 
18) As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, 
atuam juntamente com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de 
vitaminas provoca enfermidades chamadas de doenças de carências. Sejam dados os 
seguintes sintomas de carências: 
 
1.   Córnea ressecada. 
2.   Raquitismo na infância. 
3.   Deficiência na coagulação sanguínea. 
4.   Anemia perniciosa. 
 
Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a 
deficiência das seguintes vitaminas: 
a) K, E, B2 e B12 
b) B1, D, C e E 
c) A, D, K e B12 
d) A, E, K e C 



19) Numa comunidade terrestre ocorrem os fenômenos I e II, esquematizados abaixo. 
 

 
 

Analisando-se o esquema, deve-se afirmar que: 
a) somente as plantas participam de I e de II. 
b) somente os animais participam de I e de II. 
c) os animais e as plantas participam tanto de I como de II. 
d) os animais só participam de II. 
e) as plantas só participam de I. 
 
20) Três tubos de ensaio identificados como I, II e III receberam, cada um, uma folha 
recém cortada de um arbusto. Os tubos foram fechados hermeticamente e colocados a 
distâncias diferentes de uma mesma fonte de luz (o tubo I mais distante, o tubo II em 
distância intermediária e o tubo III mais próximo). Após duas horas, verificou-se que a 
concentração de CO2: 
 
a) aumentou no tubo I 
b) diminuiu no tubo III 
c) diminuiu no tubo I 
d) manteve-se inalterada no tubo III 
e) aumentou no tubo II 
 
21) Das frases abaixo, assinale a que está correta: 
a) a fotossíntese é o processo de conversão da energia química em energia luminosa 
feito pelas plantas. 
b) os heterótrofos são a base das cadeias alimentares. 
c) uma planta que tem uma taxa fotossintética maior que sua taxa de respiração 
consegue acumular matéria orgânica. 
d) a glicose produzida no processo de respiração é a fonte energética dos organismos 
clorofilados. 
e) a fermentação é o principal meio dos organismos obterem energia. 
 
22) Pesquisadores da Amazônia vêm estudando diferentes vegetais em relação a seu 
crescimento em ambientes ricos em CO2. Esse estudo objetiva avaliar o potencial de 
depuração que os vegetais possuem em relação à poluição atmosférica por gases 
resultantes da queima de combustíveis fósseis. Quanto a este estudo, é correto afirmar 
que: 
a) os vegetais são capazes de utilizar gases poluentes para sua respiração. 
b) o O2 absorvido pelos vegetais é usado na fotossíntese para produzir CO2. 
c) os vegetais, através da respiração, absorvem CO2 e liberam O2 para a atmosfera. 



d) os vegetais absorvem O2 e H2O produzidos pelos animais pela respiração. 
e) o CO2 absorvido é utilizado na fotossíntese para produzir matéria orgânica. 
 
23) Observe a figura abaixo: 
 

 
 
As variações na concentração de gás carbônico (CO2) em um ambiente podem ser 
detectadas por meio de soluções indicadoras de pH. Uma dessas soluções foi distribuída 
em três tubos de ensaio que foram, em seguida, hermeticamente vedados com rolhas de 
borracha. Cada rolha tinha presa a ela uma folha recém tirada de uma planta, como 
mostrado no esquema. Os tubos foram identificados por letras (A, B e C) e colocados a 
diferentes distâncias de uma mesma fonte de luz. Após algum tempo, a cor da solução 
no tubo A continuou rósea como de início. No tubo B, ela ficou amarela, indicando 
aumento da concentração de CO2 no ambiente. Já no tubo C, a solução tornou-se 
arroxeada, indicando diminuição da concentração de CO2 no ambiente. Esses resultados 
permitem concluir que a posição dos tubos em relação à fonte de luz, do mais próximo 
para o mais distante, foi: 
a) A, B e C.  
b) A, C e B.  
c) B, A e C. 
d) B, C e A. 
e) C, A e B. 
 
24) Um grupo de estudantes montou o seguinte experimento: quatro tubos de ensaio 
foram etiquetados, cada um com um número, 1, 2, 3 e 4. Uma planta de egéria (planta 
aquática) foi colocada nos tubos 1 e 2. Os tubos 1 e 3 foram cobertos com papel 
alumínio, de modo a criar um ambiente escuro, e os outros dois foram deixados 
descobertos. Dentro de cada tubo foi colocada uma substância indicadora da presença 
de gás carbônico, que não altera o metabolismo da planta. Todos os tubos foram 
fechados com rolha e mantidos por 24 horas em ambiente iluminado e com temperatura 
constante. A figura representa a montagem do experimento. 
 

 
Sabendo-se que a solução indicadora tem originalmente cor vermelho-clara, a qual 
muda para amarela quando aumenta a concentração de gás carbônico dissolvido, e para 



vermelho-escura quando a concentração desse gás diminui, pode-se afirmar que as cores 
esperadas ao final do experimento para as soluções dos tubos 1, 2, 3, e 4 são, 
respectivamente: 
a) amarela, vermelho-clara, vermelho-clara e vermelho escura. 
b) amarela, vermelho-escura, vermelho-clara e vermelho-clara. 
c) vermelho-escura, vermelho-escura, amarela e amarela. 
d) amarela, amarela, amarela e amarela. 
e) vermelho-escura, vermelho-clara, vermelho-escura e amarela. 
 
25) Se forem reflorestadas várias áreas, ao redor e dentro de grandes centros urbanos, 
podem-se combater os poluentes liberados pela queima de combustíveis fósseis. O 
dióxido de carbono é um dos poluentes mais abundantes, e sua remoção envolve a 
elaboração de um produto por um evento metabólico. Assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, o produto e o fenômeno metabólico do processo descrito. 
a) Carboidrato e fotossíntese. 
b) Proteína e fermentação. 
c) Carboidrato e fermentação. 
d) Proteína e fotossíntese. 
e) Oxigênio e respiração aeróbica 
 
26) Com relação às equações que descrevem dois importantes processos biológicos. 
 

 
 
Pode-se afirmar que: 
a) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, 
apenas em células animais. 
b) I ocorre nas mitocôndrias, tanto em células animais quanto vegetais, e II ocorre nos 
cloroplastos, apenas em células vegetais. 
c) I ocorre nas mitocôndrias, apenas em células animais, e II ocorre nos cloroplastos, 
apenas em células vegetais. 
d) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, 
tanto em células animais quanto vegetais. 
e) I ocorre nos cloroplastos e mitocôndrias, apenas em células vegetais, e II ocorre nas 
mitocôndrias, apenas em células animais. 
 
27) No quadro negro, a professora anotou duas equações químicas que representam dois 
importantes processos biológicos, e pediu aos alunos que fizessem algumas afirmações 
sobre elas. 
 

 



Pedro afirmou que, na equação I, o oxigênio do gás carbônico será liberado para a 
atmosfera na forma de O2. João afirmou que a equação I está errada, pois o processo em 
questão não forma água. Mariana afirmou que o processo representado pela equação II 
ocorre nos seres autótrofos e nos heterótrofos. Felipe afirmou que o processo 
representado pela equação I ocorre apenas em um dos cinco reinos: Plantae. Patrícia 
afirmou que o processo representado pela equação II fornece, à maioria dos organismos, 
a energia necessária para suas atividades metabólicas. Pode-se dizer que: 
a) todos os alunos erraram em suas afirmações. 
b) todos os alunos fizeram afirmações corretas. 
c) apenas as meninas fizeram afirmações corretas. 
d) apenas os meninos fizeram afirmações corretas. 
e) apenas dois meninos e uma menina fizeram afirmações corretas. 
 
28) A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço quer no tempo. As 
emissões de carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros 
fenômenos, como uma erupção vulcânica que, por exemplo, provoca um aumento 
temporário de carbono na atmosfera. O sequestro (absorção) do carbono da atmosfera 
(CO2) é feito principalmente pelos seres clorofilados que, no processo de fotossíntese, 
sintetizam a molécula da glicose (C6H12O6). Para manter armazenado, por longo prazo, 
o carbono que foi retirado da atmosfera, é aconselhável: 
a) controlar as atividades vulcânicas. 
b) transformar as florestas em zonas agrícolas. 
c) instalar hortas em grande parte das residências. 
d) impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento. 
e) diminuir a biodiversidade, facilitando os cálculos sobre as atividades respiratórias.  
 
29) 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 digeri-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. 
 
30) Um pesquisador estudou uma célula ao microscópio eletrônico, verificando a 
ausência de núcleo e de compartimentos membranosos. Com base nessas observações, 
ele concluiu que a célula pertence a: 
 



a) uma bactéria. 
b) uma planta. 
c) um animal. 
d) um fungo. 
e) um vírus. 
 
31) Abaixo, pode-se observar a representação esquemática de uma membrana 
plasmática celular e de um gradiente de concentração de uma pequena molécula “X” ao 
longo dessa membrana. 
 

 
 
Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas: 
 
I.   A molécula “X” pode se movimentar por difusão simples, através dos lipídios, caso 
seja uma molécula apolar. 
II.   A difusão facilitada da molécula “X” acontece quando ela atravessa a membrana 
com o auxílio de proteínas carreadoras, que a levam contra seu gradiente de 
concentração. 
III.   Se a molécula “X” for um íon, ela poderá atravessar a membrana com o auxílio de 
uma proteína carreadora. 
IV.   O transporte ativo da molécula “X” ocorre do meio extracelular para o citoplasma. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
 
32) Os salmões são peixes migratórios, que vivem em água salgada, mas migram para 
as águas doces de rios na época da reprodução. Para assegurar o equilíbrio osmótico de 
seu corpo, esses peixes que migram temporariamente da água salgada para água doce e 
vice-versa, apresentam o seguinte mecanismo: 
 
a) quando em água doce, urinam pouco e eliminam sais por transporte ativo. 
b) quando em água doce, urinam pouco e eliminam sais por transporte passivo. 
c) quando em água doce, urinam muito e absorvem sais por transporte ativo. 



d) quando em água salgada, urinam muito e não eliminam os sais em excesso. 
e) quando em água salgada, urinam muito e absorvem sais por transporte ativo.  
 
33) Uma célula bacteriana foi colocada em um meio hipotônico. Assinale o gráfico que 
melhor descreve o que ocorre com o volume da célula (curva 1) e com a concentração 
de seu citoplasma ao longo do tempo (curva 2). 
 
a) 

 
 

 
 
 



 
34) Células animais e vegetais foram colocadas em frascos separados, contendo uma 
solução de água e NaCl. Após algum tempo, somente as células animais estavam 
rompidas. Isso permite concluir que a solução era I, provocando II das células animais e 
fazendo com que as células vegetais ficassem III. Assinale a alternativa que preenche 
correta e respectivamente os espaços I, II e III. 
a) isotônica; deplasmólise; túrgidas (inchadas). 
b) hipotônica; lise; túrgidas (inchadas).  
c) isotônica; lise; plasmolisadas (murchas). 
d) hipertônica; lise; túrgidas (inchadas). 
e) hipotônica; deplasmólise; plasmolisadas (murchas). 
 
35) No início da manhã, a dona de casa lavou algumas folhas de alface e as manteve em 
uma bacia, imersas em água comum de torneira, até a hora do almoço. Com esse 
procedimento, a dona de casa assegurou que as células das folhas se mantivessem: 
a) túrgidas (inchadas), uma vez que foram colocadas em meio isotônico. 
b) túrgidas (inchadas), uma vez que foram colocadas em meio hipotônico. 
c) túrgidas (inchadas), uma vez que foram colocadas em meio hipertônico. 
d) plasmolisadas (murchas), uma vez que foram colocadas em meio isotônico. 
e) plasmolisadas (murchas), uma vez que foram colocadas em meio hipertônico.  
 
36) O processo de salinização pode ocorrer em solos intensamente irrigados. Sais 
presentes na água de irrigação acumulam-se no solo quando a água evapora. Em 
algumas situações, plantas cultivadas podem passar a perder água pelas raízes, ao invés 
de absorvê-la. Quando isso ocorre, pode-se dizer que: 
a) as células das raízes perdem água por osmose e tornam-se plasmolisadas (murchas). 
b) as concentrações de soluto dentro e fora das células se igualam por transporte ativo 
de sais e as células tornam-se túrgidas. 
c) as células das raízes perdem água para o meio externo mais concentrado, por difusão 
facilitada, e tornam-se lisadas. 
d) as células das raízes perdem água para o meio externo menos concentrado, por 
osmose, e tornam-se lisadas. 
e) as concentrações dos solutos dentro e fora das células se igualam por difusão 
facilitada da água e as células tornam-se plasmolisadas. 
 
37) Os isótopos radioativos permitem que se marque o trajeto de uma substância no 
interior da célula pela técnica da radioautografia. Considerando-se a ordem 
cronológica,um  aminoácido marcado radioativamente, ao ser acompanhado no interior 
de uma célula, encontrar-se-á em primeiro lugar, no: 
 
a) lisossomo, onde o aminoácido faz parte das proteínas envolvidas na digestão celular; 
b) ribossomo, onde o aminoácido é ligado à cadeia polipeptídica da proteína; 
c) complexo de Golgi, onde o aminoácido pertence a proteínas que serão preparadas 
para exportação ou utilização no interior da célula; 



d) retículo endoplasmático, que realiza o transporte do aminoácido acoplado à cadeia 
polipeptídica da proteína. 
 
38) O colesterol é um esteroide, 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 sanguíneos, acarretando a arteriosclerose; 
b) o colesterol participa da composição química das membranas das células animais 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. 
 
39) Nossas células podem ser imaginadas como pequenos seres vivos que se agruparam 
e se diferenciaram para formar um indivíduo. Assim sendo, elas deverão absorver e 
digerir alimentos para assimilar seus nutrientes. Deverão também sintetizar proteínas, 
respirar e excretar. Associe corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira, e 
assinale a alternativa que possui a sequência correspondente: 
 
I. pinocitose 
II. retículo endoplasmático rugoso 
III. lisossomos 
IV. mitocôndrias 
V. exocitose 
 
( ) síntese proteíca 
( ) excreção 
( ) respiração 
( ) absorção 
( ) digestão 
 
a) III, II, IV, I, V 
b) III, II, I, V, IV 
c) II, V, IV, III, I 
d) II, V, IV, I, III 
e) I, V, II, IV, III 
 
40) Observe a figura abaixo: 
 



 
 
A respeito do gráfico acima, considere as afirmações: 
 
I. O ponto A representa a temperatura na qual a eficiência da enzima é máxima. 
II. As enzimas de um peixe tropical apresentam um valor para o ponto A diferente das 
enzimas de um peixe da região antártica. 
III. No ser humano, todas as enzimas apresentam um mesmo valor para o ponto A. 
 
Assinale: 
a) se todas estão corretas. 
b) se apenas I e II estão corretas. 
c) se apenas I e III estão corretas. 
d) se apenas II e III estão corretas. 
e) se apenas I está correta. 
 
41) Um estudante recebeu um quebra-cabeça que contém peças numeradas de 1 a 6, 
representando partes de moléculas. 
 

 
 
Para montar a estrutura de uma unidade fundamental de uma proteína, ele deverá juntar 
três peças do jogo na seguinte sequência: 
 
a) 1, 5 e 3      
b) 1, 5 e 6      
c) 4, 2 e 3 
d) 4, 2 e 6 
 
42) O que indicam, respectivamente, as letras A, B, C e D na tabela abaixo? 
 



 
 
a) Respiração celular, ribossomo, desintoxicação celular, cloroplasto. 
b) Respiração anaeróbica, cloroplasto, síntese de nucleotídeos, ribossomo. 
c) Respiração celular, cloroplasto, digestão intracelular, peroxissomo. 
d) Síntese de proteínas, peroxissomo, digestão intracelular, ribossomo. 
e) Fermentação, cloroplasto, síntese de lipídios, lisossomo. 
 
43) Os códons UGC, UAU, GCC e AGC codificam, respectivamente os aminoácidos 
cisteína, tirosina, alanina e serina; o códon UAG é terminal, ou seja, indica a interrupção 
da tradução. Um fragmento de DNA, que codifica a sequência serina – cisteína – 
tirosina – alanina sofreu a perda da 9ª base nitrogenada. Assinale a alternativa que 
descreve o que acontecerá com a sequência de aminoácidos. 
 
a) A tradução será interrompida no 2º aminoácido. 
b) A seqüência não será traduzida, pois essa molécula de DNA alterada não é capaz de 
comandar esse processo. 
c) O aminoácido tirosina será substituído por outro aminoácido. 
d) A seqüência não sofrerá prejuízo, pois qualquer modificação na fita de DNA é 
imediatamente corrigida. 
e) O aminoácido tirosina não será traduzido, resultando numa molécula com 3 
aminoácidos. 
 
44) Em um laboratório, ao tentar realizar, experimentalmente, a síntese “in vitro” de 
uma proteína, um grupo de pesquisadores verificou que dispunha, no laboratório, de 
ribossomos de sapo, de RNA mensageiro de rato, de RNAs transportadores de hamster e 
de uma solução de diversos aminoácidos de origem bacteriana. Ao fim do experimento, 
ao analisar a estrutura primária (seqüência de aminoácidos) da proteína obtida, os 
pesquisadores deverão encontrar maior similaridade com uma proteína de: 
a) bactéria 
b) sapo 
c) rato 
d) hamster 
e) várias das espécies acima 
 
45) Um pesquisador retirou o núcleo de uma célula da espécie A e implantou numa 
célula da espécie B, cujo núcleo havia sido previamente removido. Caso esta célula-ovo 
se desenvolva até a formação de um novo indivíduo, ele terá as características: 
 
a) da espécie B, pois predominarão as informações da célula-ovo. 



b) totalmente distintas, tanto da espécie A quanto da espécie B. 
c) de ambas as espécies, pois ocorrerá a interação genética entre as espécies. 
d) da espécie A, pois o núcleo controlará as características. 
e) de uma nova espécie, sem qualquer semelhança com as espécies anteriores. 
 
46) “A ingestão em quantidades elevadas de aspirina (5 a 10 gramas, no caso de 
crianças) pode acarretar o bloqueio da respiração celular, um quadro de intoxicação 
fatal” (Texto extraído do Jornal Universitário da UFSC, publicado em julho de 2001, p. 
12).  
Sobre o processo de respiração celular, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01.   Parte dele acontece no citoplasma, quando ocorre a quebra da molécula de glicose.  
02.   Durante a glicólise, uma molécula de 6 carbonos é quebrada em duas moléculas de 
3 carbonos, produzindo energia sob a forma de ATP.  
04.   Esse processo é menos eficiente na obtenção de ATP do que a respiração 
anaeróbica, já que esta independe da presença de oxigênio e de glicose.  
08.   Uma organela fundamental para a sua ocorrência é o centríolo, que permite a 
entrada da glicose na célula.  
16.   Ao seu final, são produzidas moléculas de gás carbônico, água e ATP.  
32.   Algumas etapas desse processo ocorrem dentro das mitocôndrias. 
 
47) No gráfico a seguir observa-se a produção de CO2 e ácido lático no músculo de um 
atleta que está realizando atividade física. 
 

 
 
Sobre a variação da produção de CO2 e ácido lático em A e B, analise as seguintes 
afirmativas. 
 
I.   A partir de T1 o suprimento de O2 no músculo é insuficiente para as células 
musculares realizarem respiração aeróbica. 
II.   O CO2 produzido em A é um dos produtos da respiração aeróbica, durante o 
processo de produção de ATP (trifosfato de adenosina) pelas células musculares. 
III.   Em A as células musculares estão realizando respiração aeróbica e em B um tipo 
de fermentação. 
IV. A partir de T1 a produção de ATP pelas células musculares deverá aumentar. 
 
Das afirmativas acima, são corretas: 



a) Apenas I e II. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, II e IV. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
GABARITO 
1) A 
2) E 
3) B 
4) B 
5) D 
6) D 
7) D 
8) A 
9) E 
10) D 
11) A 
 
12) GAA para GUA e GAG para GUG, pois ocorre mudança de uma única base 
nitrogenada. 
 
13) E 
14) D 
 
15) Porque as enzimas responsáveis pelo processo de conversão de glicose em amido 
são desnaturadas pela fervura e o congelamento impede sua renaturação. 
 
16) A ausência de clorofila na planta albina impede que ela realize a fotossíntese, 
processo pelo qual ela obtêm seu alimento orgânico. A melanina, por sua vez, não está  
relacionada com a nutrição de animais, que são heterótrofos. A ausência deste pigmento 
não interfere, portanto, na sua viabilidade. 
 
17) C 
18) C 
19) A 
20) B 
21) C 
22) E 
23) E 
24) B 
25) A 
26) D 
27) C 



28) D 
29) E 
30) A 
31) A 
32) C 
33) A 
34) B 
35) B 
36) A 
37) B 
38) B 
39) D 
40) A 
41) D 
42) C 
43) A 
44) C 
45) D 
46) 1, 2, 16 e 32. 
47) C 


