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01) A(s) principal(is) substância(s) inorgânica(s) que encontramos nas células dos 
seres vivos é (são): 
 
a) a água.  
b) sais. 
c) gorduras.  
d) vitaminas. 
e) proteínas. 
 

02) A quantidade de água num organismo depende: 
 
a) de sua idade e atividade, mas não da espécie a que ele pertence. 
b) da espécie a que ele pertence e de sua atividade, mas não de sua idade. 
c) da espécie a que ele pertence e de sua idade, mas não de sua atividade. 
d) da espécie a que ele pertence, de sua idade e atividade. 
e) de sua idade, mas não da espécie a que ele pertence ou de sua atividade. 
 

03) São funções da água na célula: 
 
I. atuar como solvente da maioria das substâncias. 
II. não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico dos organismos em relação ao 

meio ambiente. 
III. constituir o meio dispersante das substâncias celulares. 
IV. participar das reações de hidrólise. 
V. agir como ativador enzimático. 
 
A alternativa que contém as funções verdadeiras é: 
 
a) I, II, III 
b) III, IV, V 
c) I, III, IV 
d) V, II, III 
e) III, II, I 
 

04) Madonna, em sua estada em São Paulo, requisitou ao hotel em que estava 
hospedada o abastecimento de sua suíte com determinada bebida chamada “Gatora-
de”, alegando perdas por transpiração. No processo de transpiração, além da água, 
ocorrem perdas de: 
 
a) sais minerais. 
b) lipídeos e aminoácidos. 
c) carboidratos. 
d) proteínas. 
e) aminoácidos. 
 



05) Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e 
hemoglobina, são, respectivamente:  
 
a) magnésio, ferro e fósforo. 
b) ferro, magnésio e fósforo. 
c) fósforo, magnésio e ferro. 
d) magnésio, fósforo e ferro. 
e) fósforo, ferro e magnésio. 
 

06) Assinale a alternativa falsa: 
 
a) O íon de sódio está relacionado com a condução de impulsos nervosos. 
b) O íon cálcio participa da contração muscular. 
c) O iodo é constituinte da molécula de tiroxina, hormônio sintetizado pela glândula 

tireóide. 
d) O íon magnésio está presente na molécula da clorofila, pigmento fotossintetizante 

das plantas verdes. 
e) O íon cálcio faz parte da molécula da hemoglobina e dos citocromos da cadeia 
respiratória. 
 

07) Os sais minerais possuem funções diversificadas, podendo existir, nos seres 
vivos, dissolvidos em água, sob a forma de íons, ou imobilizados como componentes 
de esqueletos. Assim sendo, podemos dizer que, dos sais minerais encontrados sob 
a forma de íon, 
 
a) o cálcio está presente na clorofila e é indispensável para que ocorra o processo de 

fotossíntese. 
b) o sódio apresenta-se sempre em concentrações maiores dentro da célula do que 

fora dela. 
c) o ferro está presente na hemoglobina, molécula responsável pelo transporte de 

oxigênio no organismo. 
d) o magnésio é um íon indispensável na transferência de energia nos processos 
metabólicos celulares. 
 

08) 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. 
 

09) Analise as frases seguintes e assinale a alternativa correta: 
I. A distribuição de cargas elétricas na molécula de água lhe dá características de 
uma substância apolar. 
II. O grande poder de dissolução da água é muito importante para os organismos, 
pois todas as reações químicas ocorrem no meio aquoso. 
III. O alto calor específico da água impede mudanças bruscas de temperatura 
dentro das células. 

 
a) Apenas as frases I e II estão corretas. 
b) Apenas a frase I está correta. 
c) Apenas as frases II e III estão corretas. 
d) Todas as frases estão corretas. 
e) Todas as frases estão erradas. 
 

10) A água é a substância mais abundante na constituição dos mamíferos. É 
encontrada nos compartimentos extracelulares (líquido intersticial), intracelulares 
(no citoplasma) e transcelulares (dentro de órgãos como a bexiga e o estômago). 
Sobre a água e sua presença nos mamíferos é correto afirmar que: 
 
01. a quantidade em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para 
espécie. 
02. com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu percentual em 
um determinado tecido. 
04. é importante fator de regulação térmica dos organismos. 
08. em tecidos metabolicamente ativos é inexistente. 
16. participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias 
dissolvidas por todo o corpo. 
32. constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas. 
 
Dê como resposta a soma dos números dos ítens corretos. 
 

11) Um ser humano adulto tem de 40% a 60% de sua massa corpórea constituída 
por água. A maior parte dessa água encontra-se localizada: 
 
a) no meio intracelular. 
b) no líquido linfático. 
c) nas secreções glandulares e intestinais. 
d) na saliva. 
e) no plasma sangüíneo. 
 

12) A contração muscular e a coagulação do sangue, apesar de serem processos 
metabólicos bastante distintos, têm em comum a dependência em relação:  
 
a) ao fosfato.  
b) ao cálcio. 
c) ao potássio.  
d) ao sódio. 
e) ao glicogênio. 



 

13) Na(s) questão(ões) a seguir escreva nos parênteses a letra (V) se a afirmativa 
for verdadeira ou (F) se for falsa. Os sais minerais existem nos seres vivos de forma 
imobilizada ou dissociados em íons. Pequenas variações nas porcentagens de íons 
podem modificar profundamente a permeabilidade, irritabilidade e viscosidade de 
célula. Analise as propostas apresentadas. 
 
( ) Magnésio: presente na clorofila e, portanto, necessário à fotossíntese. 
( ) Cálcio: é necessário para a ação de certas enzimas em importantes processos 
fisiológicos. 
( ) Ferro: presente na hemoglobina, faz parte de pigmentos importantes na 
respiração. 
( ) Fosfato: é o principal cátion extra e intracelular. 
( ) Cloreto: importante cátion presente tanto na hemoglobina quanto na clorofila. 
( ) Sódio: importante cátion participante dos impulsos nervosos. 
( ) Potássio: importante papel na coagulação sanguínea. 
 

14) É muito comum que as mulheres apresentem um quadro de anemia durante a 
gravidez. As mulheres anêmicas queixam-se de cansaço constante, além de uma 
acentuada “falta de ar”. Essa condição em geral pode ser tratada por meio da 
ingestão de sais de ferro, ou de uma dieta rica em ferro. 
 
Explique de que forma a dose extra de ferro alivia os sintomas da falta de ar. 
 

15) As alternativas a seguir se referem à química da célula viva. Escolha as corretas. 
 
01. Das substâncias orgânicas que constituem a célula, podemos citar: carboidratos, 

lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. 
02. Dos componentes inorgânicos presentes nas células, a água é o mais abundante, 

tendo como função, entre outras, a de solvente de íons minerais e de muitas 
substâncias orgânicas. 

04. Além de favorecer a ocorrência de reações químicas, a água é indispensável no 
transporte de substâncias. 

08. Os sais minerais existentes na célula estão sob duas formas: imobilizados como 
componentes de estruturas esqueléticas e dissolvidos na água em forma de íons. 

16. O íon sódio (Na+) é importante na propagação de impulsos nervosos. 
 
Dê como resposta a soma dos itens corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
GABARITO 
 
01) a 
02) d 
03) c 
04) a 
05) c 
06) e 
07) c 
08) c 
09) c 
10) 52 
11) a 
12) b 
13) V, V, V, F, F, V, F 
14) A mulher grávida possui uma demanda maior de oxigênio devido à presença do 
feto. Uma dieta rica em ferro aumenta a disponibilidade do complexo ferro-
hemoglobina e, portanto, permite o transporte de mais oxigênio, o que reduz a 
sensação de “falta de ar”. 
15) 31 
 
 
 
 
 


