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04 a 08/05/2020: EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS– 1º ano EM 

DISCIPLINA: BIOLOGIA II 

PROFESSOR: BERNARDO 
 
01) As substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis pela rigidez de certos 
tecidos, sendo mais abundantes nos vegetais, são os ..., sintetizados pelo processo de ... . 
A alternativa que preenche corretamente os espaços é: 

 

a) lipídios, fotossíntese. 

b) ácidos nucléicos, autoduplicação. 

c) ácidos nucléicos, fotossíntese. 

d) álcoois, fermentação. 
e) carboidratos, fotossíntese. 

 

02) O polissacarídeo formado por unidades de glicose e que representa a principal forma de 
armazenamento intracelular de glicídios nos animais é denominado: 

 

a) amido.  

b) celulose. 

c) colesterol.  

d) glicogênio. 
e) ergosterol. 

 

03) O esquema a seguir representa uma das etapas do processo digestivo: 

 

As substâncias resultantes do processo representado são: 

 

a) amido e maltose.  

b) frutose e glicose. 

c) glicose e amido.  

d) frutose e lactose. 
e) lactose e galactose. 

 

04)  

 

A análise do quadro permite identificar as moléculas orgânicas em I, II e III como sendo, respectivamente: 



 

a) fosfolipídios, glicose e celulose. 

b) fosfolipídios, vitaminas e ácidos nucléicos. 

c) glicoproteínas, vitaminas e lignina. 

d) sais minerais, glicose e proteínas.  
e) ácidos nucléicos, triglicérides e celulose. 

 

05) O colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças 
cardiovasculares estão associadas a altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol 
desempenha importantes papéis no organismo. 
Analise os itens a seguir. 

 

I. O colesterol é importante para a integridade da membrana celular. 

II. O colesterol participa da síntese dos hormônios esteróides. 

III. O colesterol participa da síntese dos sais biliares. 

 

Da análise dos itens, é correto afirmar que: 

 

a) somente I é verdadeiro. 

b) somente II é verdadeiro. 

c) somente III é verdadeiro. 

d) somente I e II são verdadeiros. 
e) I, II e III são verdadeiros. 

 

06) Considere os compostos, apresentados na coluna superior, e as características, apresentadas na colu-
na inferior e, após, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as proposições adiante. 

 

I. água 

II. sal mineral 

III. monossacarídio 

IV. lipídio 

 

A. molécula mais abundante na matéria viva 

B. composto orgânico 

C. composto inorgânico 

D. tipo de carboidrato 

 

( ) III – D  

( ) I – B 

( ) II – A  

( ) IV – B 
( ) III – B 

 

07)  Duas proteínas serão consideradas iguais se apresentarem: 

 

a) Apenas o mesmo número de aminoácidos. 

b) Apenas os mesmos tipos de aminoácidos. 

c) Apenas a mesma seqüência de aminoácidos. 

d) O mesmo número e tipos de aminoácidos, mas não necessariamente a mesma seqüência. 
e) O mesmo número, tipos e seqüência de aminoácidos. 
 



08) O esquema abaixo representa um processo de: 

 

 

a) consumo da enzima durante a reação química. 

b) interferência do pH do meio. 

c) desnaturação causada por elevação da temperatura. 

d) inativação da enzima por compostos químicos. 
e) desnaturação causada por choques mecânicos. 

 

09) Os açúcares complexos, resultantes da união de muitos monossacarídios, são denominados de polis-
sacarídios. 

 

a) Cite dois polissacarídios de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. 
 

b) Indique um órgão animal e um órgão vegetal onde cada um destes açúcares pode ser encontrado. 

 

10) Observe a experiência, usando tubos de ensaio nos quais foram adicionados 5 ml de H2O2, 

acrescidos de: 

 
Sabendo-se que o fígado é rico em catalase, que decompõe a H2O2 em H2O e O2, o que deve ocorrer 

nos 5 tubos? 

 

 


