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QUESTÃO 01 (UFRN) 

Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, 

respectivamente: 

a) magnésio, ferro e fósforo. 

b) ferro, magnésio e fósforo. 

c) fósforo, magnésio e ferro. 

d) magnésio, fósforo e ferro. 

e) fósforo, ferro e magnésio. 

 QUESTÃO 02 (UFMG) 

Devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, exceto 

a) cálcio. 

b) cloro. 

c) ferro. 

d) sódio. 

e) mercúrio. 

QUESTÃO 03 (UFRS) 

No Alasca, o salmão é capturado pelos ursos durante a desova. As partes do peixe não consumidas pelos 

ursos servem de alimento para outros animais e de fertilizante para as plantas. Já se observou que plantas 

ribeirinhas de regiões onde ursos se alimentam de salmão crescem três vezes mais do que plantas de 

outras áreas. Isso se deve ao fato de que as carcaças de peixes descartadas pelos ursos enriquecem o 

solo com um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. A que macronutriente 

o texto se refere?  

a) Ao ferro 

b) Ao zinco 

c) Ao cloro 

d) Ao nitrogênio 

e) Ao manganês 

QUESTÃO 04 (Ufrs 2000) 

Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. 

1. Magnésio 

2. Potássio 

3. Iodo 

4. Cálcio 

5. Sódio 

6. Ferro 

( ) formação do tecido ósseo 

( ) transporte de oxigênio 

( ) assimilação de energia luminosa 
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( ) equilíbrio de água no corpo 

( ) transmissão de impulso nervoso 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, na coluna inferior, é 

a) 4 - 3 - 1 - 5 - 2. 

b) 5 - 6 - 3 - 4 - 1. 

c) 4 - 6 - 1 - 5 - 2. 

d) 5 - 4 - 3 - 6 - 1. 

e) 6 - 4 - 2 - 3 - 1. 

QUESTÃO 05 (UNIFE-SP) 

 Um ser humano adulto tem de 40 a 60% de sua massa corpórea constituída por água. A maior parte 

dessa água encontra-se localizada 

a) no meio intracelular. 

b) no líquido linfático. 

c) nas secreções glandulares e intestinais. 

d) na saliva. 

e) no plasma sangüíneo. 

 

QUESTÃO 06 (Fund. Lusíadas-SP) 

 A taxa de água em um organismo pode variar de acordo com alguns fatores. São eles: 

a) Espécie, enzimas e proteínas. 

b) Idade, espécie e proteínas. 

c) Atividade, idade e espécie. 

d) Atividade, enzimas e proteínas. 

e) Idade, enzimas e proteínas. 

QUESTÃO 07 (FCMSCSP) 

Pode-se dizer corretamente que o teor de água nos tecidos animais superiores: a) É maior quanto maior o 

seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. 

b) É maior quanto maior o seu metabolismo e aumenta com o aumento da idade. 

c) É maior quanto menor o seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. 

d) É maior quanto menor o seu metabolismo e aumenta com o aumento da idade. 

e) Apresenta variações diferentes das citadas nas alternativas anteriores. 

QUESTÃO 08 (CESJF-MG) 

A água é de importância vital para todos os seres vivos. Sob o ponto de vista biológico, entre as 

propriedades físico-químicas, podemos citar três fundamentais que são: 

a) baixo poder de dissolução, pequena tensão superficial e baixo calor específico. 

b) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial e baixo calor específico. 

c) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial e alto calor específico. 

d) grande poder de dissolução, grande tensão superficial e alto calor específico. 

e) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial e alto calor específico. 

QUESTÃO 09 (UFF-RJ) 

 “A taxa de água varia em função de três fatores básicos: atividade do tecido ou órgão (a quantidade de 

água é diretamente proporcional à atividade metabólica do órgão ou tecido em questão), idade (a taxa de 

água decresce com a idade) e a espécie em questão (o homem, 65%; fungos, 83%; celenterados, 96%; 

etc.).” 

Baseado nesses dados, o item que representa um conjunto de maior taxa hídrica é: 

a) coração, ancião, cogumelo. 

b) estômago, criança, abacateiro. 

c) músculo da perna, recém-nascido, medusa. 



d) ossos, adulto, “orelha-de-pau”. 

e) pele, jovem adolescente, coral. 

QUESTÃO 10 (CESESP-PE) 

São funções da água no protoplasma celular: 

I - atuar como dissolvente da maioria das substâncias 

II - não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico dos organismos em relação ao meio ambiente 

III - constituir o meio dispersante dos colóides celulares 

IV - participar das reações de hidrólise 

V - agir como ativador enzimático 

A alternativa que contém as funções verdadeiras é: 

a) I, II, III 

b) III, IV, V 

c) I, III, IV 

d) V, II, III 

e) III, II, I 


