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1. (Fuvest 2013)  Louis Pasteur realizou experimentos pioneiros em Microbiologia. Para tornar 
estéril um meio de cultura, o qual poderia estar contaminado com agentes causadores de 
doenças, Pasteur mergulhava o recipiente que o continha em um banho de água aquecida à 
ebulição e à qual adicionava cloreto de sódio. 
Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à 
da água pura, era ______. O aquecimento do meio de cultura provocava _______. 
 
As lacunas podem ser corretamente preenchidas, respectivamente, por:  
a) maior; desnaturação das proteínas das bactérias presentes.    
b) menor; rompimento da membrana celular das bactérias presentes.    
c) a mesma; desnaturação das proteínas das bactérias.    
d) maior; rompimento da membrana celular dos vírus.    
e) menor; alterações no DNA dos vírus e das bactérias.    
   
2. (Enem 2ª aplicação 2010)  Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A 
seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos: 
1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à 

refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a 
degradação de certos alimentos. 

2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos 
para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. 

3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que 
aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. 

 
Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações 
químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente?  
a) Temperatura, superfície de contato e concentração.    
b) Concentração, superfície de contato e catalisadores.    
c) Temperatura, superfície de contato e catalisadores.    
d) Superfície de contato, temperatura e concentração.    
e) Temperatura, concentração e catalisadores.    
   
3. (G1 - cftmg 2016)  As principais substâncias que compõem o sêmen humano são enzimas, 
ácido cítrico, íons (cálcio, zinco, e magnésio), frutose, ácido ascórbico e prostaglandinas, essas 
últimas de natureza lipídica. Tais compostos desempenham papel específico na reprodução, 
possibilitando o sucesso da célula apresentada abaixo. 
 

 
 
Nessa célula, a substância que será utilizada na estrutura 2, permitindo a movimentação de 3, 
é um(a):  
a) lipídio.    
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b) proteína.    
c) vitamina.    
d) carboidrato.    
   
4. (G1 - cftmg 2016)  Nossa pele é rica em colecalciferol, o qual também pode ser obtido do 
fígado de peixe e da gema de ovo, por exemplo. Porém essa substância está inerte e, quando 
os raios ultravioletas do sol atingem nosso corpo, ela se transforma em sua forma ativa: a 
vitamina D. Um médico recomendou a um idoso que tomasse banhos de sol regularmente. 

Disponível em: < http://super.abril.com.br>. (Adaptado). Acesso em: 09 set. 2015. 
 
 
Essa recomendação é importante especialmente para idosos porque essa vitamina reduz a(o)  
a) ocorrência de icterícias.    
b) risco de câncer de pele.    
c) enfraquecimento ósseo.    
d) taxa de envelhecimento.    
   
5. (Pucmg 2015)  A anemia é uma doença que atinge inúmeras pessoas em todo o mundo, 
mesmo em países desenvolvidos, trazendo fadigas e diminuição do desempenho físico e 
cognitivo. O esquema a seguir destaca alguns fatores envolvidos direta ou indiretamente na 
eritropoiese. 
 

No esquema E.P.O.  (eritropoietina) é um hormônio produzido e liberado em resposta a baixos 

teores de oxigênio no sangue que passa pelos rins. 
 

 
 
De acordo com o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
a) Uma das vitaminas mostradas acima é necessária para a síntese de DNA  e RNA  e sua 

deficiência tem profundo efeito na eritropoiese.    
b) A anemia perniciosa surge em consequência de deficiência de uma vitamina necessária 

para a absorção de ferro pelo organismo.    
c) Doença renal crônica pode acarretar anemia, que pode ser corrigida pela administração de 

E.P.O.  recombinante.    
d) Três dos fatores mostrados acima estão envolvidos com a síntese do grupo prostético da 

hemoglobina.    
   
6. (Enem PPL 2015)  Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que 
mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado 
pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser 
evitado. 
 
A doença associada a esse hábito é a  
a) obesidade.    
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b) osteoporose.    
c) diabetes tipo II.    
d) hipertensão arterial.    
e) hipercolesterolemia.    
   
7. (Pucmg 2015)  O bom funcionamento de nosso organismo depende em parte de rotas 
metabólicas correlacionadas e controladas. Glicose, lipídeos e proteínas podem servir como 
fontes de energia para nosso corpo. 
 
Diante da decisão de uma pessoa perder peso rapidamente, foram feitas as afirmações a 
seguir. 
 
I. As proteínas possuem funções essenciais ao organismo, como enzimas e elementos 

estruturais, não sendo então armazenadas como fonte primordial de energia. 
II. As gorduras apresentam maior conteúdo energético por unidade de massa do que os 

carboidratos. 
III. Os músculos podem utilizar tanto suas reservas de glicogênio como ácidos graxos para a 

produção aeróbica de ATP.  
IV. Na gliconeogênese alguns aminoácidos podem ser desaminados e usados para produzir 

glicose para o cérebro, que depende de glicemia adequada para o bom funcionamento. 
 
Estão CORRETAS as afirmações:  
a) I, II, III e IV.    
b) II, III e IV, apenas.    
c) I, III e IV, apenas.    
d) I, II e III, apenas.    
   
8. (Enem PPL 2014)  O arroz-dourado é uma planta transgênica capaz de produzir quantidades 
significativas de betacaroteno, que é ausente na variedade branca. A presença dessa 
substância torna os grãos amarelados, o que justifica seu nome.  
 
A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da 
incidência de  
a) fragilidade óssea.    
b) fraqueza muscular.    
c) problemas de visão.    
d) alterações na tireoide.    
e) sangramento gengival.    
   
9. (G1 - cftmg 2012)  A importância da água para os seres vivos relaciona-se às suas 
propriedades físicas e químicas que permitem o bom funcionamento dos organismos. NÃO se 
pode atribuir à água a função de  
a) servir como meio para as reações químicas celulares.    
b) absorver calor dos organismos, agindo como regulador térmico.    
c) evitar variações bruscas de temperatura do corpo dos seres vivos.    
d) formar os envoltórios rígidos das células vegetais com a função estrutural.    
   
10. (G1 - cftmg 2012)  Na composição química das células, os íons são tão importantes que 
pequenas variações na sua porcentagem modificam profundamente a dinâmica celular. 
Associou-se corretamente, o íon à sua respectiva função em:  
a) potássio  respiração celular.    
b) magnésio  condução nervosa.    
c) ferro  processo fotossintético.    
d) fosfato  transferência de energia.    
   
11. (Enem PPL 2012)  O DNA (ácido desoxirribonucleico), material genético de seres vivos, é 
uma molécula de fita dupla, que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas, como 
morango ou banana amassados, com uso de detergente, de sal de cozinha, de álcool 
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comercial e de uma peneira ou de um coador de papel.  
O papel do detergente nessa extração de DNA é   
a) aglomerar o DNA em solução para que se torne visível.    
b) promover lise mecânica do tecido para obtenção do DNA.     
c) emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA.     
d) promover atividades enzimáticas para acelerar a extração do DNA.     
e) romper as membranas celulares para liberação do DNA em solução.    
   
12. (G1 - cftmg 2010)  Todas as atividades celulares dependem, de certa forma, da ação de 
proteínas, entre as quais, algumas são especiais e denominadas enzimas, cuja função é  
a) catalisar as reações biológicas.    
b) promover a adesão entre as células.    
c) servir como depósito temporário de glicose.    
d) lubrificar as juntas esqueléticas dos animais.    
   
13. (Enem 2009)  Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas 

pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), sendo que as taxas de novas infecções continuam 

crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina 

contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. 

Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as 

populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. 

 

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: desafios e esperanças. Ciência 

Hoje (44) 26, 2009 (adaptado). 

 

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria  

a) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contaminação viral.    
b) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas 

protetoras.    
c) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do 

organismo humano.    
d) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do 

vírus para os seres humanos.    
e) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva.    
   
14. (Pucmg 2009)  Até algum tempo atrás, os cientistas acreditavam que a pele negra havia 

evoluído para evitar cânceres de pele, pois a melanina absorve os raios ultravioleta do Sol. 

Mas essa teoria esbarrava no fato de que esse tipo de câncer costuma surgir em idade 

avançada, depois que as pessoas já tiveram filhos e, portanto, dificilmente alteraria a evolução. 

Estudos publicados em 1991 revelaram que pessoas de pele clara expostas à forte luz solar 

tinham níveis muito baixos da vitamina folato, cuja deficiência em mulheres grávidas podia 

levar à má formação de coluna vertebral em seus filhos. Sabemos ainda que o folato é 

fundamental na síntese de DNA e RNA. 

Enquanto os humanos modernos estavam restritos à África, a pele escura funcionava bem para 

todos. 

A partir de 100 mil anos atrás, os homens modernos migraram para Ásia, Oceania, Europa e, 

há pelo menos 15 mil anos, para a América. Nas regiões onde a pele humana recebia menores 

índices de radiação, a pele negra passou a representar um bloqueador dos raios ultravioletas 

necessários para iniciar a formação de vitamina D. 

 

Sabendo que a cor da pele humana é uma herança autossômica quantitativa e que a produção 

de melanina pode, em alguma extensão, ser influenciada pela exposição ao Sol, é correto 

afirmar, EXCETO:  

a) Nas mesmas condições, indivíduos de pele escura poderiam ser mais afetados pelo 
raquitismo do que aqueles de pele clara.    
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b) Homens de pele clara, quando muito expostos à luz solar, podem ter reduzida a sua 
produção de espermatozoides.    

c) Nas regiões equatoriais, ter pele mais escura é sempre mais vantajoso do ponto de vista 
adaptativo do que ter pele mais clara.    

d) O tipo de nutrição dos homens durante sua evolução pode ter tido influência na seleção da 
cor da pele.    

   
15. (Pucmg 2008)  O termo VITAMINA foi utilizado pela primeira vez em 1911, para designar 

um grupo de substâncias que eram consideradas vitais; todas elas continham o elemento 

nitrogênio, na forma de aminas. Embora se saiba que várias das vitaminas hoje conhecidas 

não possuem grupos aminas em suas estruturas químicas, o termo é usado até hoje. O termo 

"fator alimentar acessório" tem sido utilizado, algumas vezes, para expressar este mesmo 

conjunto de substâncias, mas de uma forma cientificamente correta! 

 Fonte: Revista Eletrônica do Departamento de Química da UFSC. 

 

Com base nesse assunto, assinale a afirmativa INCORRETA.  

a) A água resultante do cozimento de legumes pode ser utilizada no cozimento do arroz por 
representar fonte adicional de vitaminas do grupo B.    

b) Hipovitaminoses trazem consequências para o organismo como, por exemplo, a 
hipovitaminose. E, que afeta as gengivas, ricas em vasos sanguíneos, e sujeitas ao atrito 
durante a escovação, resultando no seu sangramento.    

c) Os humanos requerem vitamina C para a formação do colágeno, um componente do tecido 
conjuntivo, que mantém íntegra a estrutura de tecidos da derme, músculos e vasos 
sanguíneos.    

d) Uma das primeiras consequências de uma dieta deficiente em vitamina A é a cegueira 
noturna, resultante da redução da acuidade visual na penumbra.    

   
16. (Fuvest 2007)  Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural e 

de reserva dos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo 

de uma planta e de um animal?  

a) Proteínas em plantas e animais.    
b) Carboidratos em plantas e animais.    
c) Lipídios em plantas e animais.    
d) Carboidratos nas plantas e proteínas nos animais.    
e) Proteínas nas plantas e lipídios nos animais.    
   
17. (Pucmg 2007)  Vitaminas são compostos carbônicos necessários para nosso crescimento e 

metabolismo normais. A falta de uma dessas vitaminas, encontrada em vegetais e frutas 

frescas, era um problema sério, às vezes fatal, para marinheiros em viagens longas tendo 

como um dos sintomas o sangramento de gengivas. Desse modo, instituiu-se que limões 

deveriam fazer preferencialmente parte das provisões para viagens marítimas.  

Assinale a vitamina cuja carência é mencionada no texto:  

a) C    
b) B1    
c) A    
d) E    
   
18. (G1 - cftmg 2007)  O beribéri, doença identificada no século XIX, tem como sintomas: 

dormência, inchaço das pernas, dificuldade de caminhar e fraqueza. Ela evolui para 

insuficiência respiratória e cardíaca, levando à morte, mas, quando é tratada no início, não é 

fatal. 

De janeiro a julho de 2006, morreram 33 pessoas dessa enfermidade no oeste do Maranhão, e 

outras estão gravemente doentes. Esse fato se explica porque  

a) os moradores da região desconhecem como evitar os transmissores da doença.    
b) as campanhas de vacinação não atingem as pessoas que vivem no sertão, área de difícil 

acesso.    
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c) os alimentos ricos em vitamina C se deterioram facilmente, devido à falta de energia elétrica 
naquela região.    

d) a região é muito pobre e as pessoas não consomem alimentos ricos em vitamina B, como 
carne, ovos e feijão.    

   
19. (Fuvest 2007)  No interior do Maranhão, uma doença que vitimou muitas pessoas 

começava com dormência e inchaço nas pernas, evoluindo para paralisia, insuficiência 

respiratória e cardíaca. Esses sintomas são iguais aos do beribéri, moléstia conhecida há mais 

de 2.000 anos. Nas primeiras décadas do século XX, o beribéri foi relacionado à carência da 

vitamina B1, usualmente encontrada em cereais integrais, legumes, ovos e leite. O quadro 

carencial, comum em lugares pobres, onde a alimentação é inadequada, pode ser agravado 

pela ingestão de bebidas alcoólicas e pelo contato com agrotóxicos. Como no passado, 

também hoje, as vítimas do beribéri, no interior do Maranhão, são subnutridas, sendo sua 

alimentação baseada quase que exclusivamente em arroz branco. Em uma das comunidades 

afetadas, foram feitas algumas propostas, visando combater a doença: 

 

I. Incentivar o cultivo de hortas domésticas e a criação de pequenos animais para consumo. 

II. Isolar as pessoas afetadas e prevenir a doença com uma campanha de vacinação. 

III. Orientar os trabalhadores da região sobre o uso de equipamentos de proteção individual, 

quando da manipulação de agrotóxicos. 

 

Entre as três propostas, podem contribuir para o combate à doença, apenas  

a) I.    
b) II.    
c) I e II.    
d) I e III.    
e) II e III.    
   
20. (Pucmg 2007)  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    
   
21. (G1 - cftmg 2006)  As enzimas, proteínas aceleradoras das reações químicas nas células, 

atuam nessas reações biológicas por serem pouco espontâneas e muito lentas. NÃO é 

característica de uma enzima  

a) permanecer intacta após a reação.    
b) ser específica em relação ao substrato.    
c) diminuir a energia de ativação das reações.    
d) estar presente em grande quantidade nos organismos.    
   
22. (Pucmg 2006)  A figura mostra cinco tipos de moléculas de grande importância para uma 

célula animal. 
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Analise o esquema, reflita sobre esse assunto e assinale a afirmativa INCORRETA.  

a) Uma das moléculas apresentadas pode fornecer informações para a produção de uma outra 
representada.    

b) Uma das moléculas representadas no desenho não é normalmente encontrada no 
citoplasma celular.    

c) Apenas duas das moléculas indicadas na figura podem ser quebradas e fornecer energia 
para as células.    

d) Uma das moléculas representadas pode favorecer a captação do carboidrato indicado no 
esquema.    

   
23. (Enem 2005)  A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a 
seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de 
célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. 
 

Tipo de célula 
Quantidade  

de água 

Tecido nervoso – substância cinzenta 85% 

Tecido nervoso – substância branca 70% 

Medula óssea 75% 

Tecido conjuntivo 60% 

Tecido adiposo 15% 

Hemácias 65% 

Ossos sem medula 20% 

 

Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. 
Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 mg. Após secagem em estufa, quando se retirou 
toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 mg. Baseado na tabela, pode-se afirmar 
que essa é uma amostra de  
a) tecido nervoso - substância cinzenta.    
b) tecido nervoso - substância branca.    
c) hemácias.    
d) tecido conjuntivo.    
e) tecido adiposo.    
   
24. (G1 - cftmg 2005)  Referindo-se à composição química da célula, é correto afirmar que os 

(as)  

a) sais minerais, dentre outras funções, mantêm o controle osmótico das células.    
b) lipídios são compostos orgânicos de função energética, com alta solubilidade em água.    
c) carboidratos são os principais produtos orgânicos a desempenhar função estrutural na 

composição das células.    
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d) proteínas presentes na membrana plasmática desempenham a função de reserva celular, 
sendo normalmente utilizadas como fonte de energia primária.    

   
25. (G1 - cftmg 2005)  Os polissacarídeos, açúcares complexos, são nutrientes de origem 

vegetal e, no homem, apresentam-se como substância de reserva na forma de  

a) amido.    
b) quitina.    
c) celulose.    
d) glicogênio.    
   
26. (Pucmg 2005)  Analise as figuras a seguir e responda. 

 
Pelos dados inferidos nas figuras, pode-se dizer que tanto eucariontes como procariontes 

podem apresentar, EXCETO:  

a) Oxidação completa de moléculas orgânicas.    
b) Respiração com consumo de oxigênio.    
c) Lactato como produto de fermentação.    
d) Produção de energia por quimioautotrofia.    
   
27. (Pucmg 2005)  Os lipídeos compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas 

orgânicas tipicamente hidrofóbicas. Diferentes lipídeos podem cumprir funções específicas em 

animais e vegetais. Assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar.    
b) Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios como, por exemplo, os hormônios 

sexuais.    
c) Os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética em animais.    
d) O colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado.    
   
28. (Enem 2005)  Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA 
vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos.  
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Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o 
DNA  
a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma composição.    
b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila.    
c) das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo.    
d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção.    
e) de características básicas assegura sua eficiência hidratante.    
   
29. (Enem 2005)  A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, 
começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população 
brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são 
considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento 
rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação 
diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra 
de gorduras. Sem serem quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e parte das 
gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a 
pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contra-indicações, 
pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do 
mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K, 
pois  
a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua 

absorção.    
b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária.    
c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas.    
d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas.    
e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles.    
   
30. (Fuvest 2004)  Qual das seguintes situações pode levar o organismo de uma criança a 

tornar-se imune a um determinado agente patogênico, por muitos anos, até mesmo pelo resto 

de sua vida?  

a) Passagem de anticorpos contra o agente, da mãe para o feto, durante a gestação.    
b) Passagem de anticorpos contra o agente, da mãe para a criança, durante a amamentação.    
c) Inoculação, no organismo da criança, de moléculas orgânicas constituintes do agente.    
d) Inoculação, no organismo da criança, de anticorpos específicos contra o agente.    
e) Inoculação, no organismo da criança, de soro sanguíneo obtido de um animal imunizado 

contra o agente.    
   
31. (Pucmg 2004)  Além dos lipídeos como os triglicerídeos e o colesterol, outras moléculas 

tipicamente hidrofóbicas (com baixa solubilidade em meio aquoso), como algumas drogas e 

toxinas, são normalmente transportadas na corrente sanguínea, associadas a proteínas 

plasmáticas, o que dificulta sua excreção renal. O fígado é responsável pela metabolização da 

maioria das drogas e, de modo geral, por modificações que aumentam sua hidrossolubilidade. 

Assinale a afirmativa INCORRETA.  

a) Lipoproteínas são reabsorvidas do filtrado nos túbulos renais.    



 

Página 10 de 18 

 

b) Proteínas são normalmente retidas na filtração glomerular.    
c) A vitamina A apresenta menor taxa de excreção renal que a vitamina C.    
d) Patologias hepáticas podem levar a um efeito terapêutico maior ou mais prolongado para 

algumas drogas hidrofóbicas.    
   
32. (Pucmg 2004)  Lipoproteínas são proteínas transportadoras de lipídios na corrente 

sanguínea. O esquema adiante representa a captação hepática e o controle da produção 

dessas lipoproteínas que podem ser: de baixa densidade (LDL), de muito baixa densidade 

(VLDL), de densidade intermediária (IDL) e ainda a de alta densidade (HDL), que não está 

representada no desenho. Com base na figura e em seus conhecimentos, assinale a afirmativa 

INCORRETA. 

  
a) Altos níveis plasmáticos de LDL favorecem a redução dos riscos de enfarto do miocárdio.    
b) Em uma dieta rica em colesterol, o fígado fica repleto de colesterol, o que reprime os níveis 

de produção de receptores de LDL.    
c) A deficiência do receptor, por origem genética ou dietética, eleva os níveis plasmáticos de 

LDL.    
d) Em uma dieta normal, a VLDL é secretada pelo fígado e convertida em IDL nos capilares 

dos tecidos periféricos.    
   
33. (Enem 2003)  Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema 
imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode levar a pessoa à 
morte. A vacinação permite ao organismo preparar sua defesa com antecedência. Mas, se 
existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o uso do soro, que combate de imediato os 
elementos estranhos, enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação. 
 
Considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando  
a) um idoso deseja se proteger contra gripe.    
b) uma criança for picada por cobra peçonhenta.    
c) um bebê deve ser imunizado contra poliomielite.    
d) uma cidade quer prevenir uma epidemia de sarampo.    
e) uma pessoa vai viajar para região onde existe febre amarela.    
   
34. (Enem 2003)  Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras 
informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: O medicamento atua por inibição 
da síntese proteica bacteriana. 
Essa afirmação permite concluir que o antibiótico  
a) impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e, assim, elas não se 

alimentam e morrem.    
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b) altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede 
manutenção e reprodução desses organismos.    

c) dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte 
de nutrientes e provoca a morte delas.    

d) elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as proteínas que seriam 
produzidas pelas bactérias que parasitam.    

e) interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua 
multiplicação pelo bloqueio de funções vitais.    

   
35. (Pucmg 2003)  Outros vertebrados, além dos mamíferos, podem produzir "leite". A tabela 

abaixo apresenta dados sobre a composição do "leite" de pombos e pinguins, como 

porcentagem do total de matéria seca, que podem ser comparados com a composição do leite 

de coelhos. 

 

Analise a tabela acima e assinale a afirmativa INCORRETA.  

a) O "leite" de pinguins apresenta maior conteúdo de componentes que podem ser utilizados 
como fonte de energia.    

b) Apesar da ausência de carboidratos no "leite" de pombos, ele constitui uma importante fonte 
energética para o filhote.    

c) Filhotes de mamíferos que vivem exclusivamente do leite normalmente necessitam de 
complementação nutricional, para o seu desenvolvimento normal.    

d) A composição do leite pode variar muito entre as espécies de mamíferos, estando 
relacionada à velocidade de crescimento do filhote.    

   
36. (Fuvest 2002)  Os adubos inorgânicos industrializados, conhecidos pela sigla NPK, contêm 

sais de três elementos químicos: nitrogênio, fósforo e potássio. Qual das alternativas indica as 

principais razões pelas quais esses elementos são indispensáveis à vida de uma planta?  

a) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e proteínas; Fósforo - É constituinte de ácidos 
nucléicos e proteínas; Potássio - É constituinte de ácidos nucléicos, glicídios e proteínas.    

b) Nitrogênio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular; Fósforo - É constituinte 
de ácidos nucléicos; Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular.    

c) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e proteínas; Fósforo - É constituinte de ácidos 
nucléicos; Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular.    

d) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos, glicídios e proteínas; Fósforo - Atua no 
equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular; Potássio - É constituinte de proteínas.    

e) Nitrogênio - É constituinte de glicídios; Fósforo - É constituinte de ácidos nucléicos e 
proteínas; Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular.    

   
37. (Pucmg 2001)  No sal de cozinha costuma-se adicionar sais de iodo. O iodo participa da 

constituição dos hormônios da glândula tiroide. A falta do iodo pode provocar nas pessoas:  

a) barriga d'água    
b) amarelão    
c) papo    
d) mau hálito    
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38. (Pucmg 2001)  Uma mulher de baixo nível sócio-econômico está amamentando o filho 

recém-nascido, mas ingere menos cálcio do que aquela quantidade normalmente perdida no 

aleitamento. Sobre essa mãe é correto afirmar, EXCETO:  

a) O valor nutritivo do seu leite pode não estar sendo afetado.    
b) Apresenta prolactina no seu sangue.    
c) Em breve não terá mais cálcio para colocar no leite.    
d) Apresenta no sangue hormônio produzido pelas paratireoides.    
   
39. (Fuvest 2000)  Uma substância X é o produto final de uma via metabólica controlada pelo 

mecanismo de retro-inibição (feed-back) em que, acima de uma dada concentração, X passa a 

inibir a enzima 1.  

 

Podemos afirmar que, nessa via metabólica,  

a) a quantidade disponível de X tende a se manter constante.    
b) o substrato faltará se o consumo de X for pequeno.    
c) o substrato se acumulará quando a concentração de X diminuir.    
d) a substância A se acumulará quando a concentração de X aumentar.    
e) a substância B se acumulará quando o consumo de X for pequeno.    
   
40. (Fuvest 1998)  Leia o texto a seguir, escrito por Jons Jacob Berzelius em 1828. 

 

"Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos 

catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a 

capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos 

reside no poder catalítico de seus tecidos." A previsão de Berzelius estava correta, e hoje 

sabemos que o "poder catalítico" mencionado no texto deve-se  

a) aos ácidos nucléicos.    
b) aos carboidratos.    
c) aos lipídios.    
d) às proteínas.    
e) às vitaminas.    
   
41. (Fuvest 1996)  Uma célula animal está sintetizando proteínas. Nessa situação, os locais 

indicados por I, II e III na figura a seguir, apresentam alto consumo de: 
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a) (I) bases nitrogenadas, (II) aminoácidos, (III) oxigênio.    
b) (I) bases nitrogenadas, (II) aminoácidos, (III) gás carbônico.    
c) (I) aminoácidos, (II) bases nitrogenadas, (III) oxigênio.    
d) (I) bases nitrogenadas, (II) gás carbônico, (III) oxigênio.    
e) (I) aminoácidos, (II) oxigênio, (III) gás carbônico.    
   
42. (Fuvest 1996)  A hipótese de que os cloroplastos e as mitocôndrias tenham surgido através 

de uma associação simbiótica de um eucarioto primitivo com, respectivamente, bactérias 

fotossintetizantes e bactérias aeróbicas, é reforçada pelo fato daquelas organelas celulares:  

a) serem estruturas equivalentes, com grande superfície interna.    
b) apresentarem DNA próprio.    
c) estarem envolvidas, respectivamente, na produção e consumo de oxigênio.    
d) apresentarem tilacoides e cristas como as bactérias.    
e) serem encontradas tanto em organismos superiores como inferiores.    
   
43. (Fuvest 1996)  A carência de vitaminas representadas por I, II e III produz avitaminoses 

cujos sintomas são, respectivamente, escorbuto, raquitismo e cegueira noturna. Que alternativa 

apresenta as vitaminas correspondentes aos números I, II e III?  

a) I - vit. C ,II - vit. D, III - vit. E    
b) I - vit. E ,II - vit. B, III - vit. A    
c) I - vit. C ,II - vit. D, III - vit. A    
d) I - vit. A ,II - vit. B, III - vit. E    
e) I - vit. C ,II - vit. B, III - vit. A    
   
44. (Fuvest 1990)  Organelas citoplasmáticas que contêm DNA:  

a) mitocôndria e ribossomo.    
b) mitocôndria e cloroplasto.    
c) nucléolo e cloroplasto.    
d) lisossomo e ribossomo.    
e) ribossomo e cromossomo.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
 
A dissolução do cloreto de sódio à água pura eleva o seu ponto de ebulição. O aquecimento do 
meio de cultura provocava a desnaturação das proteínas das bactérias presentes. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química]  
 
Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à 
da água pura, era maior devido ao aumento do número de partículas de soluto (efeito 
ebulioscópico). O aquecimento do meio de cultura provocava a desnaturação da proteína, ou 
seja, a proteína perdia a sua estrutura tridimensional.    
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
São fatores que aceleram a velocidade das reações químicas: aumento da temperatura e da 
superfície de contato e a presença de catalisadores.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
O carboidrato frutose será utilizado na mitocôndria para a produção de energia que permite a 
movimentação do flagelo (3).   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
A vitamina D é importante para a calcificação óssea.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 

A vitamina 12B  não é responsável pela absorção de ferro pelo organismo. Esse mineral é 

diretamente absorvido pelas células da mucosa intestinal por proteínas canal.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
O consumo excessivo de sais ricos em sódio está associado ao quadro de hipertensão arterial.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
Todas as afirmativas estão corretas e relacionadas com a proposta da questão.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
O betacaroteno é um dos precursores da vitamina A. Essa vitamina lipossolúvel é importante 
para a formação do pigmento visual na retina dos olhos.   
 
Resposta da questão 9: 
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 [D] 
 
Os envoltórios rígidos que compõem a parede dos células vegetais são constituídos, 
principalmente, por celulose e lignina.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
O íon fosfato é importante nos processos celulares de transferência de energia por fazer parte 
de moléculas, como ATP (adenosina trifosfato), entre outras.   
 
Resposta da questão 11: 
 [E] 
 
A extração do DNA das células eucarióticas é feita com o uso de detergentes, sais e alcoóis, 
pois essas substâncias rompem as membranas lipoproteicas que armazenam e protegem os 
cromossomos.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
As enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos, ou seja, aceleram a 
velocidade de uma reação metabólica, sem participar dela.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
Uma vacina contra HIV (vírus da imunodeficiência adquirida), assim como qualquer outra 
vacina, conteria antígenos atenuados e induziria o sistema imunológico a produzir anticorpos 
específicos que protegeria o organismo contra a contaminação viral.   
 
Resposta da questão 14: 
 [A]   
 
Resposta da questão 15: 
 [B]   
 
Resposta da questão 16: 
 [D]   
 
Resposta da questão 17: 
 [A]   
 
Resposta da questão 18: 
 [D]   
 
Resposta da questão 19: 
 [D]   
 
Resposta da questão 20: 
 [C]   
 
Resposta da questão 21: 
 [D]   
 
Resposta da questão 22: 
 [C]   
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Resposta da questão 23: 
 [D] 
 
Após a secagem, a amostra de tecido passou de 200 mg para 80 mg, revelando que o teor 
hídrico do tecido analisado era de 120 mg. Percebe-se que 120 mg correspondem a 60% de 
água. Logo, a amostra é de tecido conjuntivo.   
 
Resposta da questão 24: 
 [A]   
 
Resposta da questão 25: 
 [D]   
 
Resposta da questão 26: 
 [D]   
 
Resposta da questão 27: 
 [D]   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
O ácido desoxirribonucleico (DNA), ocorrente em todos os seres vivos, é formado por 
sequências nucleotídicas compostas por fosfato, açúcar desoxirriboses e quatro tipos de bases 
nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina.   
 
Resposta da questão 29: 

 [E] 

 

As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis, isto é, ocorrem dissolvidas em lipídios e somente 
podem ser absorvidas pela mucosa do trato digestório com eles.   
 
Resposta da questão 30: 
 [C]   
 
Resposta da questão 31: 
 [A]   
 
Resposta da questão 32: 
 [A]   
 
Resposta da questão 33: 
 [B] 
 
Os soros antiofídicos contêm anticorpos específicos que neutralizam os antígenos presentes 
no veneno das cobras peçonhentas.   
 
Resposta da questão 34: 
 [E] 
 
O antibiótico em questão inibe a síntese de proteínas em bactérias patogênicas, causando sua 
morte e, consequentemente, diminuindo os danos causados aos seus hospedeiros.   
 
Resposta da questão 35: 
 [C]   
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Resposta da questão 36: 
 [C]   
 
Resposta da questão 37: 
 [C]   
 
Resposta da questão 38: 
 [C]   
 
Resposta da questão 39: 
 [A]   
 
Resposta da questão 40: 
 [D]   
 
Resposta da questão 41: 
 [A]   
 
Resposta da questão 42: 
 [B]   
 
Resposta da questão 43: 
 [C]   
 
Resposta da questão 44: 
 [B]   
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