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01  D

 A clonagem é uma técnica de reprodução assistida que 
envolve a reprodução assexuada, na qual não há mistura 
de material genético, gerando clones, e apenas um ser 
participa do processo doando seu núcleo celular, nesse 
caso, diploide.

02  E

 Considerando a situação descrita, verifica-se que as duas 
irmãs usaram alguns passos do método científico. Ini-
cialmente, a observação do fato/questionamento (como 
o Sol ficou verde), a hipótese (misturar a duas cores) e o 
experimento (lavar os dois pincéis na mesma água e veri-
ficar o resultado).

03  E

 O corpo humano é o hábitat de diferentes grupos de bac-
térias que, por suas características morfológicas, fisioló-
gicas e, principalmente, genéticas, pertencem a espécies 
diferentes. O conjunto de diferentes espécies que são 
encontradas em um determinado ambiente constitui uma 
comunidade, que também pode ser denominada bioce-
nose.

04  B

 Para explicar o metabolismo dos primeiros seres vivos, 
surgiram duas hipóteses: a autotrófica e a heterotrófica. 
Segundo a autotrófica, os primeiros seres eram quimios-
sintetizantes e viviam em fontes termais, depois evoluíram 
para os fermentadores, fotossintetizantes e aeróbios. Já 
de acordo com a heterotrófica, mais coerente, os primei-
ros seres eram fermentadores, depois surgiram os fotos-
sintetizantes, até chegar aos que realizam a respiração 
aeróbia.

05  D

 Diante das discussões entre Needham, que defendia a 
abiogênese, e Spallanzani, que refez o experimento de 
Needham e demonstrou a biogênese, Pasteur, com seu 
experimento do “pescoço de cisne”, expôs definitiva-
mente que um ser vivo surge de outro preexistente, com-
provando a Teoria da Biogênese.

06  A

 Segundo a hipótese heterotrófica proposta por Oparin e 
Haldane, a vida teria sido estabelecida a partir de trans-
formação química. A atmosfera primitiva continha gases 
que, influenciados por descargas elétricas, teriam sofrido 
rearranjos, e deles teriam sido formadas moléculas sim-
ples que, envoltas por um sistema hídrico, teriam resul-
tado em um aglomerado molecular denominado coacer-
vato. A partir desses, por modificação química e reações 
complementares, teria sido formada a primeira célula.

07  D

 A polarização da água é importante, pois permite que ela 
dissolva a maior parte das substâncias do organismo e atue 
nas reações químicas que mantêm o seu funcionamento.

08  E

 A tensão superficial é uma propriedade da água que se 
forma devido à atração entre as moléculas de água e as 
moléculas que estão abaixo e ao lado, formando uma 
película que auxilia na sobrevivência de insetos e crustá-
ceos, que precisam se locomover sobre a água. Também 
é por meio dessa propriedade que advém a forma arre-
dondada da gota.

09  C

 Os sais minerais são compostos que participam da regula-
ção do metabolismo. O fósforo e o cálcio atuam na manu-
tenção do crescimento ósseo e são encontrados no leite 
e nos seus derivados. O ferro participa da produção de 
hemoglobina e é encontrado em vegetais de cor verme-
lha, no feijão e no fígado. O iodo participa da produção 
dos hormônios da tireoide, e o flúor atua na produção do 
esmalte dos dentes.

10  D

 Os carboidratos complexos são representados pelas 
amêndoas, como o amendoim, os cereais integrais, o 
grão de bico e a granola. São ideais para quem quer 
ganhar massa muscular ou faz dietas de emagrecimento, 
pois levam mais tempo para serem digeridos e, por isso, 
geram maior sensação de saciedade. Os carboidratos 
simples têm uma digestão mais acelerada e são rapida-
mente absorvidos, logo geram sensação de fome mais 
depressa. Esses devem ser evitados por quem tem diabe-
tes, pois possuem alto índice glicêmico.

11  A

 Os carboidratos constituem um grupo de substâncias 
orgânicas dividido em monossacarídios, oligossacarídios 
e polissacarídios. Os polissacarídios incluem amido, gli-
cogênio, celulose e quitina. O amido é encontrado como 
material de reserva em vegetais e em algas verdes. O gli-
cogênio é material de reserva presente em animais e, nos 
seres humanos, é encontrado nos miócitos esqueléticos e 
no fígado. A celulose é componente estrutural da parede 
celular vegetal e, também, de certas algas. A quitina é 
um polissacarídio nitrogenado que atua como elemento 
estrutural que faz parte da parede celular das células dos 
fungos e está presente no exoesqueleto dos artrópodes, 
ou seja, na carapaça desses animais.

12  D

 Diabetes é uma condição endócrina em que o indivíduo 
apresenta menor produção ou ausência de insulina ou 
ainda resistência periférica a esse hormônio, que é deter-
minante da ação de glicose nos tecidos muscular estriado 
esquelético e adiposo, bem como nas células hepáticas. 
Indivíduos diabéticos fazem uso de hipoglicemiantes orais 
ou de insulinoterapia. No entanto, o controle nutricional, 
ou seja, reeducação alimentar, deve ser imperioso para 
controlar a glicemia e evitar as consequências das altera-
ções provocadas pela diabetes nos diferentes tecidos dos 
indivíduos portadores dessa alteração de metabolismo.
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13  B

 Os ácidos graxos são as cadeias carbônicas que compõem 
as moléculas de lipídios. Alguns, como os tipos ômegas 3 
e 6, não são produzidos pelo corpo, logo devem ser inge-
ridos na alimentação. O ômega 3 é encontrado em óleos 
vegetais, como canola e linhaça, e peixes, como o salmão. 
O ômega 6 é encontrado em óleos de girassol e soja.

14  C

 A gordura vegetal presente no azeite e nos óleos vege-
tais é saudável, pois estimula a produção de bom coles-
terol. No entanto, quando aquecidas ou hidrogenadas, 
tornam-se prejudiciais, porque reduzem a produção dessa 
substância e aumentam a taxa de colesterol ruim. Como 
não é produzida pelo corpo, não deveria ser consumida. 
O consumo exagerado acarreta a deposição de gordura 
nas artérias, causando graves problemas cardiovasculares.

15  A

 As lipoproteínas são moléculas que transportam o coles-
terol no sangue. O LDL leva o colesterol das células do 
fígado para o sangue. Por ser de baixa densidade, se 
acumula nas artérias causando o seu enrijecimento, por 
isso é considerado como colesterol ruim. Alimentos ricos 
em gordura saturada estimulam a produção dessa molé-
cula acima do normal. Já o HDL, o bom colesterol, leva o 
colesterol do sangue para as células do fígado. Alimentos 
ricos em vegetais, como os óleos, e exercícios físicos esti-
mulam a produção dessa molécula.

16  B

 Os lipídios são formados por uma cadeia carbônica, o 
ácido graxo. Os glicerídios são lipídios com ácidos graxos 
ligados ao álcool glicerol que podem apresentar cadeia 
saturada, sendo sólidos em temperatura ambiente, ou 
insaturada, sendo líquidos em temperatura ambiente. Os 
carotenoides são pigmentos de cor vermelha, amarela 
ou laranja, presentes em vegetais e representados pela 
vitamina A. As ceras são produzidas por animais, como as 
abelhas, para construir os favos, e por aves, para imper-
meabilizar as penas.

17  A

 O aquecimento do ovo durante o cozimento resulta na 
desnaturação da proteína albumina presente na clara, 
alterando sua solubilidade e resultando na modificação 
de seu aspecto visual e organoléptico (sabor e odor). 
Dessa forma, altera-se de transparente (clara) para branca 
(ovo cozido sem gema).

18  B

 A anemia falciforme é causada por uma mutação que 
altera a sequência de aminoácidos da hemoglobina: um 
glutamato é substituído por uma valina. As hemácias com 
a hemoglobina mutante apresentam a forma de foice, o 
que justifica o nome da doença.

19  A

 A temperatura ótima de ação da enzima consiste na tem-
peratura em que a atividade enzimática é máxima. Caso a 
temperatura continue subindo, a ação da enzima tende a 
cair, pois ela sofre desnaturação.

20  D

 As proteínas apresentam várias funções importantes para 
o corpo: a insulina tem função hormonal, isto é, controla a 
concentração de glicose no sangue, promovendo hipogli-
cemia (redução); a queratina forma estruturas como unhas 
e cascos de animais; o fibrinogênio participa da coagula-
ção sanguínea; a hemoglobina transporta o gás oxigênio 
no sangue; e o colágeno dá elasticidade à pele.


