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QUESTÃO 1.  
Informe quais são os 3 tipos de glicídios de acordo com seu tamanho e a organização da molécula. Cite dois exemplos e 
suas funções para cada tipo. 
 
QUESTÃO 2.  
Informe as principais características e as funções dos tipos de lipídios abaixo: 
(A) Glicerídeos 
(B) Cerídeos 
(C) Carotenoides 
(D) Esteroides 
(E) Fosfolipídios 
 
QUESTÃO 3.  
Em relação ao processo de desnaturação proteica. Responda as perguntas abaixo: 
(A) Como ocorre esse processo? 
(B) Quais fatores influenciam esse processo? 
(C) Quando a desnaturação é útil e quando é perigosa? 
 
QUESTÃO 4.  
Em relação à função de defesa do organismo humano com auxílio das proteínas. Responda as perguntas abaixo: 
(A) Diferencie antígenos de anticorpos. 
(B) Diferencie imunização ativa de passiva. 
(C) Diferencie as consequências das aplicações da vacina e do soro. 
 
QUESTÃO 5.  
De acordo com as ligações entre duplas de bases nitrogenadas específicas. Se uma molécula de DNA em estado 
normal apresenta 22% de Timina. Qual a porcentagem das outras bases nitrogenadas dessa molécula? 
 
QUESTÃO 6.  
Cite as funções das vitaminas abaixo: 
(A) Vitamina D 
(B) Vitamina E 
(C) Vitamina K 
(D) Vitamina A 
(E) Vitamina C 
 
QUESTÃO 7.  
NAD e FAD são aceptores intermediários dos processos de obtenção de energia (ATP). Quais funções essas moléculas 
realizam ao longo do processo? 
 
QUESTÃO 8.  
Explique de forma resumida como ocorrem os processos de fermentação alcoólica e fermentação láctica. 
 
QUESTÃO 9.  
Faça um esquema organizando quais são os reagentes e quais são os produtos dos processos abaixo: 
(A) Respiração celular aeróbica. 
(B) Fermentação alcoólica. 
(C) Fermentação láctica. 
 
QUESTÃO 10.  
Informe quais são os tipos de RNA e suas funções. 
 
QUESTÃO 11.  
De acordo com o processo de transcrição. Utilizando a fita de DNA abaixo. Qual seria a fita de RNA gerada? 
 
                                        TTA   GCG   AAT   GGG   AAA   TTC 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 12.  
De acordo com seus conhecimentos dos processos de transcrição e tradução. 
Utilizando a fita de DNA abaixo: Realize o processo de transcrição para formar uma fita de RNA e depois realize o 
processo de tradução informando quantos e quais aminoácidos à fita de RNA vai gerar. 

TTA   ACG   GCA   AGC   GGT   ATA   GTA  ATG 

 
 
  
 
QUESTÃO 13.  
Em relação ao primeiro trimestre da gestação. Primeiras modificações após a implantação no útero. Informe o nome do 
hormônio que auxilia nos testes de gravidez a presença de um embrião em desenvolvimento. 
 
QUESTÃO 14.  
Durante o processo de amamentação dois hormônios são de extrema importância. Quais são os seus nomes e suas 
funções. 
 
QUESTÃO 15.  
Explique o funcionamento dos processos para solucionar a infertilidade: 
(A) Indução da ovulação. 
(B) Inseminação artificial. 
(C) Fertilização in vitro. 
 
QUESTÃO 16.  
Escolha 5 métodos contraceptivos e informe detalhadamente como eles atuam para evitar a gravidez. 
 
QUESTÃO 17.  
Escolha duas DST ocasionadas por vírus e faça um resumo com detalhes importantes. 
 
QUESTÃO 18.  
Escolha duas DST ocasionadas por bactérias e faça um resumo com detalhes importantes. 
 
QUESTÃO 19.  
De acordo com a classificação estrutural dos tecidos epiteliais de revestimento. Informe quais são as formas de 
classificação de acordo com a quantidade de camadas e formato das células dos tecidos. 
 
QUESTÃO 20.  
Diferencie detalhadamente uma glândula exócrina de uma glândula endócrina. 

 

 

 

 


