
 
1. (Pucpr 2018)  Considere o texto a seguir.  
 

Soro Caseiro 
 

SAL CONTRA A DESIDRATAÇÃO 
 
O soro caseiro é a maneira mais rápida de evitar a desidratação em crianças com diarreia. A 

doença ainda mata cerca de 3  milhões de crianças nos países em desenvolvimento, de acordo 

com dados da Organização Mundial da Saúde. A diarreia pode levar à morte devido à perda de 
água, sais minerais e potássio. Quando cuidada adequadamente, a maior parte das crianças 

com diarreia evolui sem desidratação e, dentre aquelas que desidratam, 95%  podem ser 

reidratadas por via oral. A Organização Mundial de Saúde elaborou o soro e passou a distribuí-
lo em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. O soro é distribuído em 

Postos de Saúde pelo Ministério da Saúde. O pacote deve ser diluído em 1 litro de água limpa 
e ingerido após cada evacuação líquida. Cada embalagem é composta por cloreto de potássio, 
cloreto de sódio, nitrato de sódio e glicose. 
 

Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/soro-caseiro>. Acesso: 17 
de jun. 2017. 

 
 
O principal motivo para adicionar o açúcar (glicose) no soro caseiro, se o objetivo principal é a 
reposição de sais perdidos e água, é que  
a) a presença da glicose torna o interior do tubo digestório hipotônico facilitando a passagem 

da água para o interior das células, processo que ocorre por osmose.    
b) sais minerais e água atravessam a membrana plasmática das células respectivamente por 

transporte passivo e ativo, a glicose é utilizada como fonte de energia para garantir o 
transporte ativo.    

c) a glicose atua de forma competitiva com o sítio de ligação de proteínas membranosas, as 
perforinas, impedindo a desidratação.    

d) a glicose presente no soro serve de fonte de energia para a produção de ATP necessário no 
processo de reabsorção de sais que ocorre de forma ativa.    

e) a reidratação feita com água ocorre por osmose, nesse processo ativo a fonte de energia 
(ATP) deriva da quebra da glicose.     

   
2. (Ufpr 2018)  A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos 
sintomas dependem do tipo de vitamina que está deficiente. Em um estudo realizado em 
diferentes populações humanas, foram constatados os seguintes sintomas e doenças 
relacionados a avitaminoses: 
 
(1) raquitismo 
(2) escorbuto 
(3) hemorragias 
(4) cegueira noturna.  
 
Assinale a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma das quatro 
avitaminoses acima identificadas.  
a) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de 

vitamina C. – (3) peixe como fonte de vitamina A. – (4) vegetais com folhas verdes como 
fontes de vitamina K.    
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b) (1) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de 
vitamina C. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina K. – (4) abóbora, fígado 
e cenoura como fontes de vitamina A.    

c) (1) peixe, leite e gema de ovo como fonte de vitamina K. – (2) frutas cítricas como fontes de 
vitamina A. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (4) cenoura, 
abóbora e fígado como fonte de vitamina C.    

d) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) peixe, leite e gema de ovo 
como fontes de vitamina K. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina A. – (4) 
frutas cítricas como fontes de vitamina C.    

e) (1) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (2) cenoura, abóbora e fígado 
como fontes de vitamina C. – (3) frutas cítricas como fontes de vitamina K. – (4) peixe, leite e 
gema de ovo como fontes de vitamina A.    

   
3. (Fgv 2018)  A opção por uma dieta excludente de qualquer produto de origem animal é 
totalmente possível, porém, implica em uma reeducação alimentar cujo objetivo é manter a 
fisiologia do organismo a mais equilibrada possível, e, assim, evitar a carência nutricional de  
a) vitaminas do complexo B.    
b) nucleotídeos essenciais.    
c) colesterois de baixa densidade.    
d) minerais como o ferro e o cálcio.    
e) vitaminas A e K.    
   
4. (Eewb 2011)  Observe atentamente a imagem e o texto abaixo: 
 

 
 
O personagem Homem Aranha criado por Stan Lee e Steve Ditko na década de 60, encontra-
se, junto com o Super Homem (Joe Shuster e Jerry Siegel, 1938) e o Batman (Bob Kaine, 
1939) entre os mais populares desenhos em quadrinhos.  
 
“Diferente dos demais heróis, ele vende fotos do Homem-Aranha para o Clarim Diário. Seus 
motivos, porém, são altruístas: ele ajuda a tia viúva e idosa a pagar as contas, principalmente 
com os remédios. É, portanto, um dos super-heróis mais humanizados das histórias em 
quadrinhos, o que o levou a um sucesso estrondoso e a uma competição direta de 
popularidade com ícones do nível de Super Homem e Batman.”  
 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/homem-aranha 
 
O personagem Peter Parker adquire seus poderes ao ser picado por uma aranha modificada 
geneticamente. O veneno da maioria das aranhas é composto basicamente por enzimas e 
moléculas biologicamente ativas produzidas por glândulas situadas no cefalotórax. Supondo 
que essas substâncias tenham a capacidade de atravessar a membrana plasmática da célula, 
qual das estruturas abaixo teria a capacidade de transformar permanentemente um ser vivo, de 
forma que o mesmo adquira características diferentes das herdadas do(s) progenitor(es):  
a) proteína.    



b) lipídeo.    
c) ácido nucleico.    
d) carboidrato.    
   
5. (Uel 2011)  Em 1953, James Watson e Francis Crick elucidaram a estrutura tridimensional da 
dupla hélice de DNA e postularam que o pareamento específico de bases nitrogenadas sugere 
um possível mecanismo de cópia para o material genético. 
 
Baseado neste postulado, o processo de duplicação do DNA é considerado como sendo 
semiconservativo porque:  
a) A dupla-hélice original permanece intacta e uma nova dupla-hélice é formada.    
b) Os dois filamentos da dupla-hélice original se separam e cada um serve como molde para 

uma nova fita.    
c) Ambos os filamentos da dupla-hélice original se fragmentam e servem como moldes para 

síntese de novos fragmentos.    
d) Um dos filamentos da dupla-hélice original serve de cópia para as duas fitas de DNA.    
e) Os filamentos da dupla-hélice original permutam as suas fitas para servirem de cópias de 

DNA.    
   
6. (Ufpr 2010)  Boa parte das proteínas são classificadas como enzimas e apresentam papel 
importante no processo de aumento da velocidade de uma reação química. Sobre as enzimas 
do corpo humano, é correto afirmar:  
a) Apresentam capacidade de suportar grandes variações de pH, solubilidade e temperatura 

sem perder as suas características funcionais.    
b) Em geral, uma mesma enzima pode apresentar diferentes aplicações, trabalhando com um 

grande número de substratos. Essa flexibilidade é dada pela capacidade das enzimas em 
alterar a sua conformação de acordo com o substrato.    

c) As enzimas apresentam alta especificidade com o seu respectivo substrato, devido às 
características químico-estruturais do sítio de ligação geradas pela estrutura tridimensional 
da própria enzima.    

d) As enzimas apresentam a característica de sinalizarem e desencadearem respostas 
fisiológicas a partir do seu reconhecimento por um receptor. Em geral são produzidas em 
algum tecido específico, diferente daquele onde se desencadeia a resposta.    

e) As enzimas apresentam a capacidade de serem reguladas somente pelos produtos 
diretamente formados pela sua atividade, em um processo denominado retroalimentação 
negativa.    

   
7. (Unicamp 2010)  Em famílias constituídas a partir da união de primos em primeiro grau, é 

mais alta a ocorrência de distúrbios genéticos, em comparação com famílias formadas por 

casais que não têm consanguinidade. 

 

a) A que se deve essa maior ocorrência de distúrbios genéticos em uniões consanguíneas? 

 

b) A fenilcetonúria (FCU) é um distúrbio genético que se deve a uma mutação no gene que 

expressa a enzima responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilalanina. Na ausência 

da enzima, a fenilalanina se acumula no organismo e pode afetar o desenvolvimento 

neurológico da criança. Esse distúrbio é facilmente detectado no recém-nascido pelo exame 

do pezinho. No caso de ser constatada a doença, a alimentação dessa criança deve ser 

controlada. Que tipos de alimento devem ser evitados: os ricos em carboidratos, lipídeos ou 

proteínas? 

 

Justifique.  

   
8. (Uece 2016)  Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo, dentre eles, o 
colesterol é um parâmetro que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde 
humana. Sobre o colesterol, é correto afirmar que  
a) é uma substância gordurosa prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as 

células do corpo, que sempre aumenta com o avanço da idade em homens e mulheres.    



b) no organismo humano somente é adquirido através dos alimentos; portanto, a ingestão de 
gorduras deve ser inversamente proporcional ao aumento da idade.    

c) é um álcool complexo, essencial para a formação das membranas das nossas células, para 
a síntese de hormônios, como a testosterona, estrogênio, cortisol e para a metabolização de 
algumas vitaminas.    

d) dois pacientes com colesterol total de 190,  sendo o paciente 1 possuidor de LDL 150,  

HDL 20  e VLDL 20  e o paciente 2  de LDL 100,  HDL 65  e VLDL 25,  correm o mesmo 

risco de desenvolver aterosclerose.    
   
9. (Ucs 2012)  Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, 
como diabetes, câncer e complicações cardíacas (Diet, nutrition and the prevention of cronic 
diseases). A comida, sobretudo a industrializada, tem sido apontada como a principal causa 
dessas enfermidades. A molécula de colesterol, considerada prejudicial em grandes 
quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios considerados “bons” para a saúde, são, 
respectivamente,  
a) colesterol HDL; ácidos graxos insaturados.    
b) colesterol HDL; ácidos graxos saturados.    
c) colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados.    
d) colesterol LDL; ácidos graxos saturados.    
e) colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico.    
   
10. (Unesp 2017)  A espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser (Libs, na sigla 
em inglês) é a tecnologia usada pelo robô Curiosity, da Nasa, em Marte, para verificação de 
elementos como ferro, carbono e alumínio nas rochas marcianas. Um equipamento semelhante 
foi desenvolvido na Embrapa Instrumentação, localizada em São Carlos, no interior paulista. 
No robô, um laser pulsado incide em amostras de folhas ou do solo e um conjunto de lentes 
instaladas no equipamento e focadas em um espectrômetro possibilita identificar os elementos 
químicos que compõem o material. 
 

Pesquisa Fapesp, janeiro de 2014. Adaptado. 
 
 
Incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado, por meio do 
espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de  
a) lipídios.    
b) proteínas.    
c) aminoácidos.     
d) glicídios.     
e) nucleotídeos.     
   
11. (Ufjf-pism 1 2017)  O diagrama a seguir representa um nucleotídeo de DNA com as 

subunidades X, Y  e Z.  

 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA que identifica o nucleotídeo acima como sendo um 
monômero do DNA:  
a) X  é uma ribose.    
b) Y  é um fosfato.    
c) Z  é uma timina.    



d) X  é uma uracila.    
e) Z  é um nucleosídeo.    
   
12. (Enem 2ª aplicação 2016)  Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a 
composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina (A) é igual à de 
timina (T), e a quantidade de guanina (G) é igual à de citosina (C) na grande maioria das 
duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas 
(A+G) e o total de pirimidinas (C+T) eram iguais. 
 
Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita 

simples de DNA com 20  adeninas, 25  timinas, 30  guaninas e 25  citosinas. 

 
Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA 
formada pela fita simples exemplificada pelo professor?  
a) Adenina: 20;  Timina: 25;  Guanina: 25;  Citosina: 30.     

b) Adenina: 25;  Timina: 20;  Guanina: 45;  Citosina: 45.     

c) Adenina: 45;  Timina: 45;  Guanina: 55;  Citosina: 55.     

d) Adenina: 50;  Timina: 50;  Guanina: 50;  Citosina: 50.     

e) Adenina: 55;  Timina: 55;  Guanina: 45;  Citosina: 45.     

   
13. (Uece 2017)  No corpo humano, a água exerce variadas atividades fundamentais que 
garantem o equilíbrio e o funcionamento adequado do organismo como um todo. Considerando 

que um ser humano adulto tem entre 40  e 60%  de sua massa corpórea constituída por água, 

é correto afirmar que a maior parte dessa água se encontra localizada  
a) no meio intracelular.    
b) na linfa.    
c) nas secreções glandulares.    
d) no plasma sanguíneo.    
   
14. (Unesp 2017)  A figura mostra duas propriedades da molécula de água, fundamentadas na 
polaridade da molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio. 
 

 
 
Essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo de  
a) seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos em plantas.     
b) sangue nos vasos do sistema circulatório fechado em animais.    
c) água no interior do intestino delgado de animais.    
d) urina no interior da uretra durante a micção dos animais.    
e) seiva elaborada no interior dos vasos floemáticos em plantas.     
   
15. (Ufu 2006)  Na composição celular são encontrados vários elementos, entre os quais, os 

sais minerais. Por serem fundamentais ao adequado funcionamento de diversas células e 

órgãos, esses sais aparecem em diferentes regiões do corpo humano e em diversos alimentos. 

Faça a correlação entre os sais minerais apresentados na COLUNA A com as informações 

descritas na COLUNA B. 



 

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.  

a) 1-b; 2-d; 3-e; 4-a; 5-c.    
b) 1-b; 2-d; 3-e; 4-c; 5-a.    
c) 1-d; 2-b; 3-e; 4-c; 5-a.    
d) 1-a; 2-d; 3-c; 4-b; 5-e.    
   
16. (Usf 2017)  A asparaginase é uma enzima utilizada como antineoplásico para o tratamento 
da leucemia linfocítica aguda, com o objetivo de diminuir a asparagina extracelular, dificultando 
a sobrevivência da célula cancerígena. Represente nos gráficos o efeito da temperatura, do pH 
e da concentração do substrato sobre a ação de uma enzima como, por exemplo, da 
asparaginase. 
 

  
   



 


