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BIOLOGIA I – Volume 1 
RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  E  

A maior perda de água pelo organismo ocorre 
através da urina, que elimina o excesso de água 
do corpo, seguido pelo suor, que controla a 
temperatura corpórea. A água é um produto da 
respiração celular, e as fezes eliminam uma 
pequena quantidade, devido sua reabsorção no 
intestino grosso.  
 

02.  B  
A água não fornece energia aos seres vivos, esse 
composto dissolve somente moléculas polares. 
 

03.  A  
A água é utilizada na fotossíntese para a 
obtenção de oxigênio. Nos animais 
homeotérmicos, a água funciona mantendo a 
temperatura corpórea constante. 
 

04.  A  
A seiva bruta sobe pelos vasos xilemáticos por 
sucção, ou seja, utilizando as tensões de coesão e 
adesão da água contida na seiva bruta. 
 

05.  C  
As moléculas de vapor de água, presentes na 
atmosfera, entram em contato com a garrafa 
gelada, cedem calor à garrafa e são condensadas, 
ou seja, passam ao estado líquido e se acumulam 
sob a forma de gotas na parede da garrafa. 
 

06.  A  
Quanto maior o metabolismo, maior a taxa de 
água, sendo a substância cinza do tecido nervoso, 
o tecido que mais perderá água. 
 

07.  A  
O vapor de água resultante da evaporação dos 
mares, ao atingir determinada altitude, forma 
nuvens. Algumas delas, transportadas pelo vento, 
alcançam o continente, onde ocorrem 
precipitações (chuvas), compensando, dessa 
maneira, as águas dos rios que deságuam no mar. 
 

08.  C  
No frio ocorre vasoconstrição, onde a sudorese 
diminui, em compensação, a filtração do sangue 
aumenta, produzindo uma maior quantidade de 
urina. 
 

09.  B  
A taxa de água tende a diminuir com a idade do 
indivíduo. 
 

10.  C  
A água possui um elevado calor específico, o que 
faz com que a sua variação de temperatura seja 
bastante lenta (em condições normais). Assim, 
quando a galinha sai de cima dos ovos para se 
alimentar, a variação térmica dentro do ovo é 
muito reduzida devido ao elevado calor específico 
da água presente na clara. 
 
 

AULA 2 
 
01.  D  

O consumo excessivo de sais ricos em sódio está 
associado ao quadro de hipertensão arterial. 
 

02.  B  
O leite é o alimento mais rico em cálcio que o 
homem consome, assim como o fígado é um 
armazenador de hemoglobina, constituído por 
ferro. 
 

03.  B  
O íon ferro é o principal componente da molécula 
de hemoglobina, responsável pelo transporte de 
oxigênio no sangue. 
 

04.  E  
Oligoelementos são nutrientes necessários em 
baixas concentrações, podendo ser chamados de 
micronutrientes, como no caso dos minerais. 
 

05.  C  
O íon cálcio é um ativador da contração muscular 
e da coagulação sanguínea. 
 

06.  C  
A celulose é um carboidrato. O colesterol é um 
micronutriente. O potássio é um mineral. 
 

07.  C  
O cálcio age na ativação de proteínas inativas da 
coagulação sanguínea e no deslizamento das 
proteínas contráteis. 
 

08.  E  
O fósforo é um dos componentes da molécula dos 
nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos e a 
molécula de ATP. 
 

09.  A  
O sol é um ativador da vitamina D, que aumenta a 
absorção de cálcio no intestino reduzindo a 
ocorrência da osteoporose. 
 

10.  C  
A carência de iodo na infância provoca o 
cretinismo, que é caracterizado pelo retardamento 
mental e físico, devido a menor quantidade de 
hormônios produzidos pela glândula tireoide. 
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AULA 3 
 
01.  C  

O produto C, atum, contém grandes quantidades 
de proteínas, formadas por polímeros de 
aminoácidos. As proteínas sofrem digestão, sendo 
quebradas em aminoácidos. O produto B, óleo de 
soja, é formado por três cadeias de ácidos graxos 
e uma molécula de glicerol. Os produtos A e D, 
amido de milho e açúcar cristal, apresentam 
grande quantidade de carboidratos, sendo a 
principal fonte de energia para o metabolismo 
humano. O produto A contém amido, 
polissacarídeo de reserva vegetal. Os ácidos 
nucleicos podem ser encontrados tanto em 
alimentos vegetais quanto animais, em especial 
no produto C.   
 

02.  A  
Atividades físicas demandam uma considerável 
quantidade de energia do corpo. Sendo assim, o 
jogador de futebol precisa de alimentos ricos em 
carboidratos, principal fonte de energia a curto 
prazo. 
 

03.  B  
A lactose é um dissacarídeo formado pela união 
de glicose e galactose. Por isso, quando 
metabolizada, poderá fornecer elevado teor de 
glicose no sangue. 
 

04.  A  
A fermentação consome uma maior quantidade 
de glicose para produzir uma maior quantidade de 
energia. 
 

05.  E  
Os triglicérides são lipídios e não carboidratos. A 
quitina e a celulose são carboidratos estruturais. 
Os carboidratos participam da estrutura dos 
ácidos nucleicos. 
 

06.  D  
A celulose é encontrada nos vegetais e é 
riquíssima em fibras, importantíssimas para a 
digestão, pois facilitam a formação e a eliminação 
das fezes. 
 

07.  B  
O excesso de carboidratos prejudica a síntese 
proteica, impedindo o crescimento normal da 
criança. 
 

08.  C  
O aquecimento impediu a ação das enzimas que 
converteriam o amido em glicose, processo esse 
chamado de desnaturação. 
 

09.  D  
Para que a levedura possa realizar o processo de 
fermentação, é necessário que o amido (um 

polissacarídeo) seja quebrado em moléculas 
menores como a glicose. 
 

10.  E  
O texto afirma que a modernidade trouxe o corpo 
para evidência, no seu lado mais estético, ou seja, 
despido e modelado pelos físicos da moda, 
aumentando nas pessoas a preocupação com a 
aparência do corpo (mais do que com a sua 
saúde). A opção que indica este fato é a letra E, 
porque menciona a busca por aumento de massa 
muscular e modelagem do corpo, juntamente a 
uma dieta excessiva ou restrita de determinados 
nutrientes, o que corrobora para a ideia de 
objetivo estético maior que o saudável. 
 
 

AULA 4 
 
01.  ?  

O colesterol é um lipídio esteroide de origem 
animal, enquanto a lactose é um glicídio 
dissacarídeo presente no leite de mamíferos.  
 

02.  C  
Manteiga e margarina, por serem lipídios, facilitam 
a absorção de vitaminas lipossolúveis no 
intestino. A manteiga é de origem animal, 
portanto, saturada, enquanto os óleos são 
insaturados. A hidrogenação dos óleos a 
transforma em gorduras trans. 
 

03.  C  
O consumo excessivo de gorduras saturadas 
provoca o aumento na taxa de LDL ou do mau 
colesterol. 
 

04.  A  
O colesterol é um lipídio encontrado em células 
animais, podendo ter origem endógena, a partir do 
fígado, ou exógena, através da alimentação. As 
lipoproteínas LDL ou mau colesterol e HDL ou bom 
colesterol, transportam esse esteroide pela 
corrente sanguínea. 
 

05.  B  
Os carotenoides são pigmentos com cores entre 
amarelo, laranja e vermelho, podendo captar a 
energia solar. Os triglicerídeos ficam armazenados 
nos adipócitos, formando uma reserva energética 
e também servindo como isolantes térmicos em 
animais. O nosso organismo não utiliza o 
colesterol como fonte de energia. As gorduras são 
triglicerídeos. 
 

06.  C  
Os óleos vegetais são insaturados, muito mais 
saudáveis que as gorduras, que são saturadas. 
 

07.  B  
Como a gordura é um lipídio, a enzima que 
degrada lipídios no duodeno é a lipase. 
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08.  A  

A bicamada lipídica das membranas celulares é 
formada por fosfolipídios com uma cabeça 
hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. 
 

09.    
Uma redução de HDL e um aumento de LDL 
aumentam o risco de infarto. Atividade física e 
ingestão de gorduras de origem vegetal diminuem 
a quantidade de LDL, reduzindo o risco de infarto. 
Alimentação equilibrada e atividade física 
aumentam o HDL e reduzem o risco de infarto. A 
proporção de HDL e LDL tem relação direta com a 
alimentação. O aumento de LDL e a redução de 
HDL facilitam a formação de placas de ateroma. 
 

10.  B  
Os esteroides anabolizantes aumentam a síntese 
proteica tanto em homens quanto em mulheres, 
podendo levar a efeitos colaterais indesejáveis 
como distúrbios circulatórios e hepáticos. 
 
 

AULA 5 
 
01.  A  

No grupo 2, que teve dieta com restrição de 
proteínas, observou-se uma maior atividade da 
enzima sacarase e da enzima lactase, enzimas 
que atuam sobre dissacarídios, com a 
consequente  liberação de monossacarídios, que 
serão absorvidos pelo organismo. Além disso, foi 
constatado um aumento na atividade do 
transportador de glicose pela membrana 
plasmática, o que indica que a absorção de 
açúcares ficou mais intensa nesses ratos. 
 

02.  E  
Como pode ser visto na figura, há a perda da 
estrutura terciária da proteína, que pode ser 
causada por fatores como a temperatura por 
exemplo. Tal processo é chamado de 
desnaturação. 
 

03.  E  
Os fenilcetonúricos apresentam uma grande 
quantidade do aminoácido fenilalanina no sangue, 
que em contato com as bactérias, estas serão 
destruídas. 
 

04.  D  
A adrenalina é um peptídeo liberado em situações 
de stress ou emergência. 
 

05.  C  
As proteínas são as moléculas responsáveis pela 
permeabilidade da membrana, a viscosidade do 
citoplasma, e a capacidade da célula de responder 
aos estímulos, além de ter relação direta com a 
entrada e saída de água. 
 

06.  D  
As proteínas são encontradas em alimentos de 
origem animal, principalmente nas carnes e no 
leite. 
 

07.  D  
A desnaturação provoca uma mudança na 
estrutura da proteína, alterando sua função, de 
forma transitória ou permanente. 
 

08.  C  
As proteínas são formadas por aminoácidos, 
enquanto os ácidos nucleicos pelos nucleotídeos. 
 

09.  A  
Os aminoácidos se juntam por ligações peptídicas 
e formam as proteínas, enquanto os nucleotídeos 
se juntam por ligações dissulfeto e formam os 
ácidos nucleicos. 
 

10.  E  
As proteínas apresentam função estrutural, 
enquanto as vitaminas e sais minerais são 
reguladores do metabolismo. 
 
 

AULA 6 
 
01.  C  

Com a pasteurização ocorreu desnaturação 
enzimática, inativando a enzima.  
 

02.  E  
Alimentos ricos em sódio são prejudiciais à saúde, 
pois aumentam a pressão arterial. 
 

03.  B  
As enzimas são proteínas que agem reduzindo a 
energia de ativação em uma reação química, o 
que aumenta a sua velocidade. São sensíveis a 
temperaturas altas e, de um modo geral, têm 
atividade ótima em valores de pH próximos a 7,0. 
 

04.  B  
Inibidores competitivos se parecem com a 
molécula de substrato e competem pelo centro 
ativo, impedindo que os substratos entrem nos 
centros ativos e, com isso, diminuindo a 
produtividade da enzima. Em concentrações 
elevadas de substrato, esse tipo de inibição pode 
ser contornada, pois o inibidor "perde a 
competição" para o substrato, não havendo 
alteração na velocidade máxima de reação. Os 
inibidores não competitivos, por sua vez, impedem 
as reações enzimáticas, ligando-se em outra 
parte da molécula. Essa interação provoca 
mudança no formato da enzima, fazendo com que 
o centro ativo perca eficiência como catalisador 
da conversão de substrato em produto. Dessa 
maneira, a curva de velocidade de reação em 
função da concentração de substrato jamais 
alcançará a mesma velocidade máxima verificada 
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na ausência de inibidor e na presença de inibidor 
competitivo. 
 

05.  D  
Como pode ser observado no diagrama, as 
enzimas são reversíveis, ou seja, atuam nos dois 
sentidos das reações químicas. 
 

06.  C  
A enzima nas regiões mais claras é inativada pela 
temperatura. 
 

07.  A  
As enzimas não são consumidas durante a 
reação química. A enzima catalase degrada a 
água oxigenada em água e oxigênio. 
 

08.  D  
Os aminoácidos são formados por aminoácidos 
que possuem um radical amina e um radical 
carboxila. 
 

09.  B  
A tripsina é uma enzima proteolítica, ou seja, que 
degrada proteínas. 
 

10.  C  
A catálise é um processo de quebra ou 
degradação, onde reagentes são transformados 
em produtos por meio enzimático. 
 
 

AULA 7 
 
01.  E  

A correlação é positiva entre o crescimento e a 
concentração; O intervalo citado possui o índice 
mais acelerado.  
 

02.  A  
A carência de vitamina K provoca distúrbios na 
coagulação sanguínea. 
 

03.  D  
A vitamina A está associada ao betacaroteno, e 
não é produzida pelo organismo humano. 
 

04.  A  
Durante as grandes navegações, a ocorrência de 
escorbuto era comum, devido a carência de 
vitamina C a bordo dos navios, normalmente 
presente em frutas cítricas. 
 

05.  A  
Vitamina B1 ou Tiamina age na respiração 
aeróbica no processo de produção de energia, e 
sua carência causa polineurite ou beribéri. 
 

06.  B  
A vitamina B2 pode ser encontrada em alimentos 
como cereais integrais, leite, iogurte, soja, ovo e 

gérmen de trigo, e sua deficiência pode provocar 
os seguintes sintomas no corpo: 
• Inflamações e feridas nos cantos da boca; 
• Língua vermelha e inchada; 
• Visão cansada e sensível à luz; 
• Cansaço e falta de energia; 
• Diminuição do crescimento; 
• Dor de garganta; 
• Inflamação e descamação da pele; 
• Anemia. 
 

07.  C  
A água do arroz é rica em vitamina B; a cegueira 
noturna é causada pela carência de vitamina A; A 
radiação solar ativa a vitamina D. 
 

08.  D  
A vitamina A tem como seu precursor o caroteno 
dos vegetais alaranjados. 
 

09.  D  
As vitaminas E e C são antioxidantes pois 
eliminam radicais livres que destroem as células. 
 

10.  E  
A vitamina A ou retinol age na formação da 
rodopsina da retina, sendo importantíssima na 
formação de imagens nesse local. 
 
 

AULA 8 
 
01.  C  

A formação dos coacervados, que podem ter 
dado origem às primeiras células, considera como 
espontâneo o processo de surgimento da vida no 
planeta Terra.  
 

02.  C  
A presença e irradiação das cianobactérias 
fotossintetizantes provocou a extinção em massa 
dos seres anaeróbicos. A fotossíntese libera 
oxigênio (O2), que pode ser fatal para os 
organismos não adaptados. 
 

03.  C  
O experimento é conclusivo e independe da 
padronização da quantidade de carne nos dois 
frascos. A matéria em decomposição não produz 
vermes. As larvas aparecem após o 
desenvolvimento dos ovos de mosca depositados 
sobre a carne em decomposição. Os vermes só 
apareceram sobre a carne no frasco A. 
 

04.  D  
A associação de bactérias com outras células 
pode ter dado origem à célula eucariótica, como 
propõe a teoria endossimbiótica proposta por 
Margulis. 
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05.  C  
A autoperpetuação, organizada e seletivamente 
isolada do meio, só foi possível graças à 
existência de macromoléculas portadoras de 
informação genética codificada. Essas 
macromoléculas replicantes (DNA e RNA) 
controlam a organização celular e a produção da 
descendência. 
 

06.  D  
Os organismos heterotróficos obtêm energia a 
partir da degradação de compostos orgânicos e 
de certos compostos orgânicos produzidos por 
eles. 
 

07.  C  
A teoria biogenética afirma que a vida só pode 
surgir a partir da vida preexistente. Nas condições 
ambientais atuais, as células se formam por 
divisão de outras células. 
 

08.  A  
Ao considerar o intercâmbio genético ocorrente 
nas primeiras células como “transgênico”, o autor 
faz alusão à produção do DNA recombinante, isto 
é, a união de segmentos de DNA de organismos 
doadores e receptores produzindo combinações 
genéticas novas e seletivamente adaptativas. 
 

09.  B  
A primeira frase é criacionista, a terceira 
evidencia a origem através da panspermia 
cósmica. 
 

10.  C  
A teoria da abiogênese defendia a origem dos 
seres vivos a partir de matéria sem vida. 
 
 

AULA 9 
 
01.  B  

O evento 1, ocorrido há cerca de 2,5 bilhões de 
anos do presente, corresponde ao aparecimento 
das primeiras formas de vida capazes de realizar 
a fotossíntese e, consequentemente, enriquecer o 
ambiente com o oxigênio molecular.  
 

02.  D  
Louis Pasteur demonstrou em 1861, por meio de 
experimentos simples e conclusivos, que a vida 
não pode surgir de forma espontânea. Ele 
confirmou a hipótese conhecida como biogênese, 
isto é, um ser vivo pode surgir a partir de outro. 
 

03.  B  
De acordo com a hipótese heterotrófica da origem 
das células, proposta por A.I Oparin e J.B.S. 
Haldane, as primeiras formas de vida eram 
consumidoras e produziam energia, por meio de 
um metabolismo anaeróbico, visto que a 

atmosfera primitiva seria redutora devido à 
ausência de oxigênio livre. 
 

04.  D  
Miller com seu experimento não provou a origem 
dos seres vivos, e sim, a origem de compostos 
orgânicos. 
 

05.  E  
Somente após o início do processo fotossintético, 
e a liberação de oxigênio, é que surgiu a 
respiração aeróbica e a formação da camada de 
ozônio. 
 

06.  B  
De acordo com o esquema proposto, as primeiras 
células surgiram há cerca de 4,5 e 3,5 bilhões de 
anos. As células são as unidades formadoras de 
todos os seres vivos conhecidos. 
 

07.  D  
Com a formação de compostos orgânicos, a taxa 
de amônia no ambiente passa a diminuir. 
 

08.  C  
Ao analisarmos o gráfico, a teoria tenta mostrar 
que compostos orgânicos foram formados a partir 
de amônia. 
 

09.  A  
Em seu experimento, Miller encontrou compostos 
orgânicos a partir de compostos inorgânicos. 
 

10.  A  
De acordo com o gráfico, na atmosfera primitiva 
não havia oxigênio livre. Após a fotossíntese (3), o 
nível de oxigênio na atmosfera aumentou. Durante 
o período pré-cambriano, de 3,8, há cerca de 0,5 
bilhões de anos, a concentração de oxigênio 
atmosférico continuou a aumentar. Os anfíbios 
surgiram há cerca de 380 milhões de anos, época 
na qual o oxigênio no ar não era estável. 
 
 

AULA 10 
 
01.  B  

As proteínas presentes na membrana plasmática 
das células são estruturais e também atuam no 
transporte seletivo de substâncias entre os meios 
extra e intracelular. 
 

02.  B  
Os aminoácidos são as unidades estruturais 
(monômeros) que constituem as proteínas que 
formam os seres vivos.  
 

03.  E  
O acúmulo de fenilalanina é resultado da não 
produção enzimática, por um defeito genético, 
causando uma doença metabólica grave. 
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04.  C  
Os carboidratos são as fontes primárias de 
energia para os seres vivos. O colesterol tem 
como função principal a formação de membranas 
celulares animais. 
 

05.  D  
As vitaminas hidrossolúveis (complexo B e C) não 
se acumulam no organismo como as vitaminas 
lipossolúveis (K, E D e A), sendo esses compostos 
químicos necessários em pequenas quantidades, 
e variando, conforme o metabolismo, sexo e idade 
do indivíduo. 
 

06.  A  
A água varia nos seres, conforme a idade, espécie 
e metabolismo, sendo o meio dispersante de 
substâncias e de reações químicas celulares. 
 

07.  D  
O ácido ascórbico ou vitamina C, é um 
antioxidante que entra na integridade dos 
epitélios, sendo sua carência a causadora do 
escorbuto. 
 

08.  C  
Pasteur era um defensor da biogênese, sendo 
este o responsável pela derrubada da geração 
espontânea ou abiogênese. A evolução química 
mostra que compostos orgânicos se formaram a 
partir de compostos inorgânicos. 
 

09.  A  
A evolução química para a origem dos primeiros 
seres é muito aceita no meio científico, onde de 
compostos inorgânicos simples, possivelmente, 
se originaram os primeiros seres vivos. 
 

10.  C  
Os compostos orgânicos são constituídos pelos 
elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e 
nitrogênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


