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01. (UFBP) Sabendo que animais e vegetais apresentam 
diferentes polissacarídeos estruturais e de reserva, um 
professor solicitou a seus alunos que determinassem, através 
de testes específicos, a presença dessas substâncias em 
diferentes materiais biológicos. Após a análise, os estudantes 
apresentaram a seguinte tabela de resultados: 





POLISSACARÍDEOS 

Polímeros orgânicos constituídos de 
monossacarídeos 

Celulose, quitina, glicogênio e amido 



Quitina 

Segundo polímero orgânico mais 
abundante, perdendo apenas 
para a celulose.  

Principal componente da parede 
celular de alguns fungos. 

P r i n c i p a l c o m p o n e n t e d o 
exoesqueleto de artrópodes,  



POLISSACARÍDEOS 



Grânulos de glicogênio no Fígado 



Ao ler a tabela, o professor detectou como erro a presença de: 



VEGETAL 

ANIMAL 



Ao ler a tabela, o professor detectou como erro a presença de: 
 
a) Glicogênio no fígado bovino. 
b) Amido na semente do milho. 
c) Quitina na carapaça do besouro. 
***d) Quitina na semente do milho e de celulose na carapaça 
do besouro. 
e) Glicogênio no fígado bovino e de quitina na carapaça do 
besouro. 



02. (UERJ) Qualquer pessoa saudável pode resistir por 
algumas semanas ao jejum, desde que o desequilíbrio 
hidroeletrolítico seja evitado por ingestão de água e eletrólitos. 
No esquema abaixo, estão representadas por setas as etapas 
anabólicas e catabólicas de alguns compostos importantes do 
metabolismo da célula hepática. 
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Níveis	 de	 hidratação	 e	 de	 eletrólitos	
corporais	(sódio,	potássio,	cálcio,	magnésio,	
dentre	outros)	estão	descompensados.		
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Atividade 
metabólica 

METABOLISMO 
conjunto de transformações que 
as substâncias químicas sofrem 
no interior dos organismos vivos 

Anabolismo – síntese de moléculas 

Catabolismo – degradação de moléculas 



Quem está em jejum precisa de quê 
para se manter? 

Glicose - energia - mitocôndrias 
 
Aminoácidos – ribossomos – sínt. proteica 
 
Ácidos graxos – ret. liso - hormônios 



Observe que 2 libera glicose 

Lactato – glicerol -  aminoácidos glicose 

gliconeogênese 

Anabolismo  



Catabolismo  



Catabolismo  



Glicogenólise	–	degradação	de	glicogênio	
realizada	através	da	retirada	sucessiva	de	
moléculas	de	glicose.	

Catabolismo  





gliconeogênese 

Quebra de 
gorduras 

Quebra de 
proteínas 

Glicogenólise -  
quebra de 
glicogênio 



Para a adaptação do organismo às condições de jejum, devem 
ser ativadas no fígado as etapas de números: 
a) 1– 3 – 6 – 8 
b) 1– 4 – 6 – 8 
***c) 2 – 3 – 5 – 7 
d) 2 – 4 – 5 – 7 



03. (UFAL) Sabe-se que há uma relação direta entre a 
incidência de depósitos de placas gordurosas nas paredes das 
artérias e altas taxas de colesterol no sangue, onde ele se 
associa a lipídios e proteínas. Com relação a esse tema, é 
correto afirmar que: 



Colesterol 

É um tipo de gordura encontrada em nosso 
organismo importante para o seu funcionamento 
normal.  

Componente estrutural das membranas celulares. 

Produção de hormônios – tais como vitamina D, 
testosterona, estrógeno, cortisol. 

É usado na produção dos ácidos biliares 



Colesterol 
Aproximadamente 70% do colesterol é produzido 
pelo nosso próprio organismo, no fígado, enquanto 
que os outros 30% são provenientes da dieta.  



Colesterol 

Por se tratar de uma substância gordurosa, o 
colesterol não se dissolve no sangue.  

Para ser transportado através da corrente sanguínea 
e alcançar os tecidos periféricos o colesterol precisa 
de um carregador.  

Esta função cabe às lipoproteínas que são 
produzidas no fígado 



Colesterol LDL 

Low-density lipoprotein 

“Mau colesterol” – lipoproteína de baixa densidade, 
ele pode se acumular nas artérias e coronárias 
podendo levar a formação de placas aterosclerose 
que dificultam o fluxo sanguíneo 

Transporta colesterol para os tecidos do corpo 



Ateroma 
placa obstrutiva 

coronária	





AVC 
acidente vascular cerebral isquêmico 





Colesterol HDL 

High-density lipoprotein 

“Bom colesterol”, lipoproteína de alta densidade que 
retira o colesterol das artérias e transporta até o 
fígado para ser excretado. 

O HDL age como um limpador, levando o colesterol 
LDL para longe das artérias e de volta para o fígado.  



1. O colesterol é um constituinte das membranas celulares. 



2. Os níveis plasmáticos de colesterol não dependem só de 
uma alimentação com maior ou menor ingestão de lipídios. 

Colesterol 

Aproximadamente 70% do colesterol é produzido 
pelo nosso próprio organismo, no fígado, enquanto 
que os outros 30% são provenientes da dieta.  



3. As lipoproteínas de baixa densidade (LDL) têm um 
percentual de colesterol bem mais alto do que as de alta 
densidade (HDL). 

Aumenta a viscosidade do sangue 
 
Formação de placas 
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4. Alta concentração de HDL no sangue e baixa concentração 
de LDL representam um maior risco de ateromas e enfartes. 

Trata-se do contrário 



 
Está(ão) correta(s): 
a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1, 2 e 4, apenas. 
c) 3 e 4, apenas. 
***d) 1, 2 e 3, apenas. 
e) 2, apenas. 



04. (UFJF) De forma não tão rara, a imprensa divulga a 
descoberta de uma nova espécie. Mecanismos de isolamento 
geográfico e/ou reprodutivo contribuem para o processo de 
especiação. Associe os exemplos listados na coluna I com os 
respectivos mecanismos de isolamento reprodutivo 
apresentados na coluna II. 



COLUNA I 
  
1. Florescimento em épocas diferentes. 
   Isolamento estacional 
 
2. Desenvolvimento embrionário irregular. 
   Mortalidade do zigoto 
 
3. Alterações nos rituais de acasalamento. 
   Isolamento comportamental 
 
4. Meiose anômala.   Esterilidade do híbrido 
 
5. Impedimento da cópula por incompatibilidade dos órgãos 
reprodutores.   Isolamento mecânico 



 
COLUNA II 
  
(5) Isolamento mecânico. 
(1) Isolamento estacional. 
(2) Mortalidade do zigoto. 
(4) Esterilidade do híbrido. 
(3) Isolamento comportamental. 



 
COLUNA II 
  
(5) Isolamento mecânico. 
(1) Isolamento estacional. 
(2) Mortalidade do zigoto. 
(4) Esterilidade do híbrido. 
(3) Isolamento comportamental. 
  
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 
a) 1, 3, 4, 2 e 5 
b) 4, 3, 2, 5 e 1 
c) 4, 3, 5, 2 e 1 
d) 5, 1, 4, 3 e 2 
***e) 5, 1, 2, 4 e 3 



Tchau, 
nééé!!! 


