
 

1) A composição química da célula pode variar conforme o tipo celular, mas os componentes essenciais são 

encontrados em todas elas e em todos os seres vivos.  

Após realizar estudos sobre a composição química de uma célula, identifica-se que existem 

substancias orgânicos e inorgânicos. Descreva a seguir as duas definições corretamente?  

a) Orgânicos:  

b) Inorgânicos:  

 

2) Após ter realizado os estudos. Escreva sobre três áreas de atuação da biologia; não esqueça de descrever 

sobre cada uma delas: 

 

3) A água é a mais abundante de todas as substâncias da célula, representando cerca de 80% da sua massa; 

funciona como solvente para grande parte das outras substâncias presentes nas células; transporta substâncias 

dentro ou fora das células; é o meio onde ocorrem as reações químicas celulares; ajuda na regulação térmica 

de animais e plantas.  

A seguir, responda corretamente as situações solicitadas em relação a porcentagem de água:  

a) No corpo de um recém-nascido:  

b) No adulto:  

 

4) Realizando estudos sobre tipos de alimentos que utilizamos no nosso dia a dia. Descreva nomes de três de 

cada que podemos encontrar:  

a) Lipídios:  

b) Carboidratos:  

c) Proteínas: 

 

5) As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas 

são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias 

inorgânicas:  

(A) Lipídios e proteínas     

(B) Proteínas e água  
(C) Sais minerais e vitaminas     

(D) Água e sais minerais 

 

6) As soluções químicas são misturas ou dispersões homogêneas. A sua formação depende de dois 

constituintes principais, o soluto e o solvente. Descreva corretamente o conceito de:  

a) Soluto:  

b) Solvente:  

 

7) A mistura é o sistema composto por duas ou mais substâncias puras, denominadas componentes. Já 

as substancias puras são os compostos constituídos por partículas iguais, normalmente as substancias puras 

são formadas dentro de laboratórios e não pela natureza. Diferencie corretamente os tipos de substancia a 

seguir; depois escreva dois exemplos de cada:  

a) Homogênea:  

b) Heterogênea:  
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8) Quais dos tipos de alimentos citados acima são de sua preferência? Justifique sua resposta: 

 

9) Analise as seguintes proposições. 

“Atua como um solvente universal, sendo de extrema importância para as reações químicas ocorridas 

nas células dos seres vivos. Outras funções importantes são o transporte de íons e moléculas pelo corpo, 

regulação térmica e ação lubrificante.” 

“São encontrados em duas formas: solúveis (encontrados em forma de íons) e insolúveis (fazendo 

parte de estruturas esqueléticas etc.) e representam cerca de 1% da composição celular.”  

As substâncias descritas são: 

(A) Carboidratos e lipídios     

(B) Lipídio e sais minerais 

(C) Proteína e lipídios     

(D) Água e sais minerais 

 

10) Composição Química da Célula: Os seres vivos são formados, quimicamente, por dois grandes grupos 

de compostos: orgânicos e inorgânicos. Os minerais, inorgânicos, desempenham funções importantíssimas 

para o ser vivo e a deficiência de alguns deles, no corpo humano, pode causar diversas doenças e prejuízos à 

saúde. O mineral, que é responsável pela constituição da hemoglobina e está relacionado ao transporte do O₂ 

pelo sangue, cuja deficiência pode causar a doença conhecida como anemia, é o:  

(A) Fósforo  (B) Iodo   

(C) Sódio  (D) Ferro 

 

 

11) O petróleo é um líquido viscoso, menos denso que a água e formado por uma mistura complexa de 

compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos (compostos cujas moléculas são formadas somente 

por átomos de carbono e de hidrogênio) associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos 

que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. Em relação ao petróleo pode-se afirmar que o petróleo é uma:  
(A) Substância simples     (B) Substância composta   

(C) Mistura homogênea     (D) Mistura heterogênea  

 

12) Em 1909, o médico Carlos Chagas descobriu pela primeira vez o protozoário Trypanosoma cruzi, no 

sangue de um ser humano. Era uma menina de 3 anos chamada Berenice, que estava em plena fase aguda da 

doença. Após 110 anos, a doença de Chagas ainda está longe de ser superada. Endêmica em 21 países da 

América Latina, ela afeta aproximadamente 6 milhões de pessoas no mundo. 

A doença de Chagas é causada por um protozoário. Qual é o nome científico desse protozoário?  

(A) Flagelado Cruz     (B) Trypanosoma Cruzi 

(C) Trypanossoma Cruz    (D) Trypanossomo Cruzi 

 

13) Apesar de existirem formas unicelulares como o levedo, os fungos são organismos eucariontes e 

heterotróficos, formados por um emaranhado de filamentos, chamados de hifas, que podem ser de dois tipos: 

as cenocíticas ou as septadas. ... Os fungos são seres heterótrofos que utilizam inúmeras fontes orgânicas de 

alimento 

Em relação aos fungos, eles são responsáveis por diversas doenças no homem. A respeito das micoses, 

marque a alternativa correta:  

( A ) É tratada somente com antibióticos  

( B ) Podem ser evitadas pela diminuição da umidade das áreas afetadas  

( C ) É uma doença altamente contagiosa   

( D ) É causadas somente por bactéria 

 

Enviar as respostas dos estudantes do 1 ano: A, B; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 
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