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Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 

recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há 

tempo para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 

 
CONTEÚDOS ABORDADOS 
Cap. 5 – Origem da vida 

• Abiogênese x biogênese. 

• Teoria de Oparin e experimento de Miller. 

• Hipótese heterotrófica do surgimento dos primeiros seres vivos e evolução gradual dos 

sistemas químicos. 

 

Cap. 6 – Composição química dos seres vivos 

• Água e suas propriedades (polaridade, força de coesão, poder de dissolução), reações de síntese 

por desidratação e hidrólise. Substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. 

• Carboidratos: principais monossacarídeos e polissacarídeos, fibras alimentares e sua importância 

na dieta. 

• Lipídios: tipos de lipídios, principais funções e riscos do excesso. 

• Proteínas: principais funções, propriedades, aminoácidos naturais e essenciais, ligação peptídica, 

forma espacial e desnaturação. 

• Vitaminas (A, B1, B12, C, D e K) e sais minerais (ferro, cálcio, iodo, sódio e potássio): principais 

funções e doenças carenciais. 

• Enzimas: função, características, fatores que alteram a atividade enzimática, análise de gráficos da 

atividade enzimática em função da temperatura e do pH. 

 

Cap. 7 – Membrana plasmática 

• Características fundamentais e funções da membrana plasmática. 

• Transporte através da membrana plasmática: difusão simples, osmose em células animais e 

vegetais, transporte ativo. 

 

ATIVIDADES 

 

1) Nosso organismo produz uma série de substâncias imunológicas em resposta a substância ou 

agentes estranhos que nele penetram. 

A) Como são comumente denominadas essas substâncias imunológicas? O que são quimicamente 

essas substâncias? 

B) Um estudante afirmou que essas substâncias estão normalmente presentes em uma vacina. Você 

concorda? Justifique sua resposta. 

2) Em laboratório, foram purificadas quatro substâncias diferentes, cujas características são dadas a  
seguir:  
 
A. Polissacarídeo de reserva encontrado em grande quantidade no fígado de vaca.  
B. Polissacarídeo estrutural encontrado em grande quantidade na parede celular de células vegetais.  
C. Polímero de nucleotídeos compostos por ribose e encontrados no citoplasma.  
D. Polímero de aminoácidos com alto poder catalítico. 
 



Qual o nome das substâncias A, B, C e D? 
 
A ----------------------------------------------------- 
 
B ---------------------------------------------------- 
 
C --------------------------------------------------- 
 
D ------------------------------------------------- 
 
3) Alguns ciclistas de competição, que fazem corridas de longa distância, levam na bicicleta uma 
bisnaga que contém uma solução de glicose. Por que motivo a utilização de uma solução de 
sacarose, também energética, não é vantajosa? 
 
4) As proteínas são macromoléculas orgânicas formadas pela sequência de vários aminoácidos, 
unidos por ligações peptídicas (cadeia polipeptídica). Desempenham diversas funções no organismo, 
sendo: estrutural, hormonal, enzimática, imunológica, nutritiva e de transporte citoplasmático. 
Dependendo da capacidade metabólica, alguns seres vivos, como os vegetais (seres autotróficos), 
conseguem sintetizar todos os polipeptídios necessários ao equilibrado funcionamento do 
organismo. No entanto, os animais (seres heterotróficos), requerem os nutrientes essenciais através 
do hábito alimentar, suprindo as restrições metabólicas. 
 
A) Indique as proteínas do organismo humano que possuem função: 
- de defesa: 
- hormonal: 
 
B) Diferencie os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. 
 
5) As enzimas são proteínas altamente especializadas que catalisam as mais diversas reações 
químicas. Em relação à atividade dessas moléculas é correto afirmar que: 
 
(     ) quando a temperatura e a concentração da enzima são constantes, e aumenta-se 
gradativamente a concentração do substrato, observa-se um aumento da velocidade da reação até o 
máximo, independente do pH . 
(     ) um aumento da concentração do substrato causa uma diminuição da velocidade da reação, 
pois o substrato passa a inibir a ação da enzima. 
(     ) o aumento da temperatura provoca um aumento na velocidade da reação enzimática até uma 
temperatura crítica, quando ocorre uma queda na atividade da enzima em consequência de sua 
desnaturação. 
(     ) a velocidade de uma determinada reação enzimática está associada ao pH, sendo que cada 
enzima tem um pH ótimo de atuação. 
 

6) "Ouvintes de rádio em pânico tomam drama de guerra como verdade". Com esta manchete, o 

jornal New York Times de 1. de novembro de 1938 relatou o que aconteceu nos Estados Unidos na 

noite anterior, quando foi narrada pela rádio CBS uma história fictícia sobre invasão por marcianos 

de uma pequena cidade do Estado de Nova Jersey. Marte sempre fascinou os cientistas porque, 

mesmo que lá não existam homenzinhos verdes, esse planeta parece apresentar, entre os do 

sistema solar, as condições mais propícias à vida. Recentemente foram enviadas sondas espaciais 

para procurar indícios de vida em Marte. 

 
a) Comparando com a origem da vida na Terra, indique que condições seriam fundamentais para o 
surgimento de vida em Marte. 
 
b) Supondo que uma sonda espacial tenha trazido de Marte dois organismos, um deles classificado 
como pertencente ao Reino Monera e o outro ao Reino Protista, explique como os cientistas 
puderam diferenciar esses dois organismos.  
. 
7) Em 1953, Miller e Urey realizaram experimentos simulando as condições da Terra primitiva: 
supostamente altas temperaturas e atmosfera composta pelos gases metano, amônia, hidrogênio e 
vapor d'água, sujeita a descargas elétricas intensas. A figura a seguir representa o a aparato 



utilizado por Miller e Urey em seus experimentos.  
 

 
 
a) Qual a hipótese testada por Miller e Urey neste experimento? 
b) Cite um produto obtido que confirmou a hipótese. 
c) Como se explica que o O2 tenha surgido posteriormente na atmosfera?  
. 
8) Segundo estudos, a evolução de todos os eucariotos é o resultado da incorporação, em um 
passado remoto, de bactérias aeróbias de vida livre no interior de uma célula, em uma associação 
vantajosa para ambas. Essas bactérias originaram organelas celulares denominadas mitocôndrias.  
 

• Nomeie a teoria evolutiva que explica a formação da célula eucariótica por esse processo.  

• Nomeie, também, a relação ecológica estabelecida entre as bactérias e a célula e explique de 
que maneira cada uma se beneficiou dessa associação.  

. 
9) Em que se diferenciam as células procarióticas e eucarióticas? 
 

10) Marque a alternativa correta que representa a teoria mais aceita atualmente para a origem do 

universo: 

a)  Destruição por meteoros 

b)  Grande explosão (em inglês Big-Bang)  

c) Inundação por águas de outros planetas 

d) Biogênese e abiogênese 

 

11) Os microorganismos somente foram observados após: 

a) A formulação da Teoria celular 

b) o surgimento da biotecnologia 

c) A invenção do microscópio 

d) o desenvolvimento da engenharia genética 

 

12) Podemos classificar os glicídios em três grupos principais: monossacarídeos, dissacarídeos e 

polissacarídeos. Marque a alternativa onde encontramos apenas glicídios formados pela união de 

dois monossacarídeos. 

 

a) amido e celulose. 

b) sacarose e celulose. 

c) frutose e glicose. 

d) celulose e glicogênio. 

e) sacarose e lactose. 

 

13)O bolo Floresta Negra, proveniente da mesma região da Alemanha que leva o seu nome, 

apresenta os seguintes ingredientes em sua massa: 



• 6 unidades de clara de ovo em neve. 

• 6 unidades de gema de ovo. 

• 150 ml de água. 

• 1 xícara de chá de açúcar. 

• 1 xícara de chá de farinha de trigo. 

• 8 colheres de sopa de chocolate em pó. 
 
As substâncias orgânicas PRESENTES nessa receita são  

 

A) proteína, polissacarídeos e ceras, essencialmente. 

B) proteína, oligossacarídeos e óleos, essencialmente. 

C) aminoácido, amido e esteróides, essencialmente. 

D) glicoproteína, glicogênio e lípase, essencialmente. 

 

14) Wellington, levou para a sala de aula um cristal e um bonsai de pinheiro negro. Após o 

murmurinho de curiosidade dos educandos, o professor pediu que os alunos citassem algumas 

diferenças entre um ser vivo e um ser bruto. Isadora, Jéssica, Lucas e Larissa manifestaram suas 

idéias: 

• Isadora: Eles são formados de diferentes elementos químicos. 

• Lucas: O bonsai apresenta uma organização complexa de suas moléculas.  

• Larissa: Apenas o bonsai é capaz de crescer. 

• Jéssica: O cristal não apresenta metabolismo. 

 

Os educandos que responderam CORRETAMENTE foram 

 

A) Isadora e Lucas.                                  B) Larissa e Jéssica. 

C) Isadora e Larissa.                                D) Lucas e Jéssica. 

 

15) Os sais minerais são encontrados tanto na natureza não viva como nas células dos organismos. 

Nos seres vivos eles se encontram sob duas formas básicas: dissolvidos ou imobilizados.  

Estudantes do curso de Biologia resolveram elaborar um estudo sobre a atuação dos sais minerais 

nos seres vivos para concorrer a uma bolsa de pesquisa. A tabela a seguir mostra alguns dados 

coletados pelos futuros biólogos: 

 

Número Sais minerais Observações 

1 Cálcio Componente dos esqueletos, casca dos ovos e concha de moluscos. 

2 Potássio Em falta no organismo, causa câimbras musculares após estresse. 

3 Magnésio Necessário para realização dos processos fotossintéticos. 

4 Ferro Participa do processo de respiração celular. 

5 Fosfato Componente importante de construção esquelética. 

  

Os sais que foram observados sob a forma de íons SÃO 

 

A) Cálcio, Fosfato e Potássio.                             B) Potássio e Fosfato. 

C) Ferro, Potássio e Magnésio.                           D) Cálcio e Fosfato. 

 

16) Acidentes cardiovasculares estão entre as doenças que mais causam mortes no mundo. Há uma 
intricada relação de fatores, incluindo os hereditários e os ambientais, que se conjugam como fatores 
de riscos.Considerando os estudos epidemiológicos até agora desenvolvidos, altas taxas de 
colesterol no sangue aumentam o risco de infarto do miocárdio.Qual a relação entre altas taxas de 
colesterol e esse tipo de acidente cardiovascular? 
 
17) (UEG-GO) A ingestão diária de leite pode causar perturbações digestivas em milhões de 



brasileiros que apresentam intolerância a esse alimento, a qual é provocada pela deficiência de 
lactase no adulto, uma condição  
determinada geneticamente e de prevalência significativa no Brasil. 
"CIÊNCIA HOJE", v. 26, n. 152, ago. 1999, p. 49. [Adaptado]. 
 
Tendo em vista o tema apresentado acima, é INCORRETO afirmar: 
 
a) A lactose, presente no leite, bem como outros carboidratos de origem animal representam uma 
importante  
fonte de energia na dieta humana. 
b) A lactase, assim como outras enzimas, tem sua atividade influenciada por diversos fatores, tais 
como a  
temperatura e o pH. 
c) A lactase é uma enzima que age sobre a lactose, quebrando-a em duas moléculas, sendo uma de 
maltose e outra de galactose. 
d) O efeito simultâneo da desnutrição e das infecções intestinais pode resultar em deficiência 
secundária de  
lactase, aumentando ainda mais o número de pessoas com intolerância à lactose. 
 
18) (UECE) Sabe-se que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar 
mais diretamente na via glicolítica, desviando-se para a produção de gordura, se ingerido em 
excesso. Uma refeição composta de bolacha (amido processado industrialmente) e vitamina de 
sapoti (sapoti, rico em frutose), leite (rico em lactose) e açúcar (sacarose processada 
industrialmente) pode contribuir para o incremento da obesidade, por ser, conforme a descrição 
acima, visivelmente rica em 
 
a) lipídios.                  b) proteínas.                          c) glicídios.                     d) vitaminas. 
 
19) Sobre as substâncias que compõem os seres vivos, é INCORRETO  afirmar que: 
 
a) os carboidratos, os lipídios e as vitaminas são fontes de energia para os seres vivos; 
b) a água é a substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos; 
c) além de sua função energética, os carboidratos estão presentes na formação de algumas 
estruturas dos seres vivos; 
d) os seres vivos apresentam uma composição química mais complexa do que a matéria bruta, 
sendo formados por substâncias orgânicas, como as proteínas, os lipídios, os carboidratos, as 
vitaminas e os ácidos nucleicos. 
 
20) As enzimas são catalisadores orgânicos e atuam na ativação das reações biológicas. Em relação 
às enzimas, podemos afirmar que: 
 
a) seu poder catalítico resulta da capacidade de aumentar a energia de ativação das reações. 
b) são catalisadores eficientes a qualquer substrato. 
c) atuam em qualquer temperatura, pois sua ação catalítica independe de sua estrutura espacial. 
d) sendo proteínas, por mudanças de pH, podem perder seu poder catalítico ao se desnaturarem. 
e) não podem ser reutilizadas, pois reagem como substrato, tornando-se parte do produto. 
 
21)  Vacinas contêm antígenos de agentes infecciosos e esses antígenos levam o indivíduo vacinado 
a apresentar uma resposta imunitária primária. Se, após algum tempo, o indivíduo contrair o agente 
infeccioso contra o qual foi imunizado, deverá apresentar uma resposta imunitária 
 
a) mais lenta que a primária, pois seu organismo ainda não tem células de memória imunitária. 
b) mais lenta que a primária, pois seu organismo ainda não tem anticorpos em quantidade 
satisfatória. 
c) mais rápida e intensa que a primária, devido ao reconhecimento do agente infeccioso pelas 
células de memória imunitária presentes em seu organismo. 
d) mais rápida e intensa que a primária, devido à diminuição da quantidade de anticorpos em seu 
organismo. 
e) tão rápida e intensa quanto a primária, devido à baixa atividade dos linfócitos em seu organismo 
 
22)  Uma dieta alimentar pobre em carboidratos e rica em proteínas deve conter respectivamente: 



 
a) Pouca carne e muitos farináceos.                  b) Pouco leite e muitas verduras. 
c) Pouca carne e muitas verduras.                    d) Pouco leite e muito açúcar. 
e) Poucos farináceos e muita carne. 
 
23) Na produção do soro antiofídico, esquematizada acima, pequenas doses do veneno de cobra 
são injetadas num animal, como o cavalo, por exemplo. Aos poucos, o cavalo fica imunizado contra 
esse veneno. Do sangue do cavalo é separado o soro, no qual ficam os anticorpos. 
 

 
Em relação a isso, responda: 
 

A) Que tipo de imunização ocorreu no cavalo? Justifique. 

 
B) Que tipo de imunização ocorre quando alguém, após ser picado por uma cobra, recebe o soro 
antiofídico? Justifique. 
 
24) Após a análise da quantidade de água presente em alguns órgãos humanos, obteve-se os 

seguintes resultados:  

• Cérebro                        85% 

• Ossos (sem medula)     20% 

• Tecido adiposo             15% 

• Sangue                         83% 

• Músculos                      75% 
 

EXPLIQUE as diferentes proporções de água nesses órgãos. 

 

25) Descreva o experimento de Pasteur. 
 
26) Fernando Botero nasceu em Medellín, Colômbia, em 19 de Abril de 1932. De jovem autodidata, 

tornou-se o pintor mais famoso de toda a América Latina. Suas figuras são cheias, redondas, ou 

mesmo corpulentas, mas este exagero apenas reflete uma preocupação estética e, sobretudo, 

possui uma função estilística.  

Analise o quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(Uma família - 1996) 

 
a) Considerando que os personagens do quadro estão acima do Índice de Massa Corpórea (IMC) 
ideal para uma boa qualidade de vida, CITE 5 alimentos prováveis que favorecem o ganho de massa 
corporal.  
 
b) DESCREVA a função dos 2 principais nutrientes encontrados nesses alimentos.  
 
c) SUGIRA 3 hábitos saudáveis para que os personagens pintados por Botero possam reduzir a 
massa corpórea.   
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ENTREGAR JUNTO COM APROVA DE RECUPERAÇÃO NO DIA:  ________________________ 


