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Orientações de Estudos 

Roteiro 

 
Sistema Respiratório 

1. Funções gerais do sistema respiratório. 

2. Anatomia do sistema respiratório de mamíferos, 

órgãos e suas funções. 

3. Mecanismos anatômicos envolvidos com a 

ventilação pulmonar. 

4. Mecanismos de transporte de substâncias 

envolvidos com a processo de hematose.  

5. Controle do sistema nervoso da ventilação.  

Sistema Excretor 
1. Funções gerais do sistema excretor. 

2. Resíduos nitrogenados.  

3. Conceito de osmorregulação. 

4. Anatomia do sistema circulatório de mamíferos.  

5. Anatomia funcional dos rins.  

6. Fisiologia dos néfrons, processos envolvidos com 

a formação da urina e sua relação com as regiões 

dos néfrons.  

Proteínas 

1. Síntese e unidades formadoras, aminoácidos.  

2. Estrutura de proteínas: primária, secundária, 

terciária e quaternária.  

3. Relação entre estrutura e função.  

4. Enzimas: função, importância estrutural e fatores 

que influenciam atividade enzimática. 

5. Anticorpos: estrutura e função (relação com o 

antígeno). Mecanismos de imunização.  

Revestimentos celulares 

1. Estrutura e função da membrana plasmática, 

parede celular vegetal e glicocálix.  

2. Modelo mosaico fluido e sua influência nos 

mecanismos de transporte.  

3. Mecanismos de transporte por meio da 

membrana. Processos passivos: osmose, difusão 

simples e facilitada. Processos ativos: transporte 

ativo, acoplado e mediado por vesículas.  

Herança Sexual 
1. Diferenças entre herança autossômica e sexual.  

2. Diferentes tipos de herança sexual encontrada 

nos cromossomos sexuais. Herança ligada ao 

sexo, restrita ao sexo e pseudoautossômica.  

3. Herança influenciada pelo sexo.  

4. Cálculo de probabilidade envolvendo esse tipo de 

herança.  

Segunda Lei de Mendel 

1. Princípio básico, diibridismo e experimento de 

Mendel envolvendo duas características ao 

mesmo tempo.  

2. Diagrama de Punnett e sua aplicação envolvendo 

estudo de dois loci gênicos de forma simultânea.  

3. Cálculo de probabilidades envolvendo dois ou 

mais loci gênicos analisados simultaneamente.  

 

1. Observe a figura a seguir. 

 
Internet:<http://cmota.no.sapo.pt/6ANO/6ano.htm>. Acesso em: 15 abr. 2012. 

Considerando a ilustração e conhecimentos correlatos, 

responda ao que se pede. 

a)  Explique qual a necessidade fisiológica da realização 

dos movimentos A e B. 

b)  Apresente o mecanismo por meio do qual se dá o 

movimento A, citando os músculos envolvidos.  

 

2. O corte do prepúcio peniano, procedimento conhecido 

por circuncisão, é tido como uma das intervenções 

cirúrgicas mais antigas da humanidade. Na cultura judaica, 

todos os recém-nascidos do sexo masculino devem se 

submeter à circuncisão no oitavo dia de nascido. Existem 

relatos que, desde o século II d.C., o terceiro filho, da 

mesma mãe, é isento da circuncisão, caso os primeiros 

filhos tivessem morrido de hemorragia após o 

procedimento. Porém, se o pai dessas crianças tivesse 

filhos com uma outra mulher, estes não eram isentos da 

circuncisão. Essa decisão evidencia que os judeus já 

sabiam, de alguma forma, que a hemofilia (deficiência na 

coagulação sanguínea) afeta mais homens que mulheres e, 

quando afeta homens, está relacionada somente à herança 

materna. 

a)  De acordo com o texto, em que região dos 

cromossomos sexuais se encontra o gene para a 

hemofilia?  

b)  Qual a probabilidade de um casal formado por um 

homem hemofílico e uma mulher heterozigota para 

o gene da hemofilia ter uma criança hemofílica do 

sexo feminino? 

 

3. Em meados do século XIX, Gregor Mendel realizou 

cruzamentos entre pés de ervilha que apresentavam 

diferentes características morfológicas. Mendel avaliou a 

herança de fenótipos relacionados com a altura, tipos de 

flores, morfologia das vagens e sementes. A partir da 

análise dos resultados destes experimentos, ele postulou o 

que ficou conhecido como as leis de Mendel. Na primeira 

lei de Mendel ou a lei da Segregação dos 
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Fatores, cada característica morfológica observada nas 

plantas é determinada por fatores que se encontram em 

dose dupla nesses organismos. Entretanto, no processo de 

reprodução ocorre a segregação desses fatores, que são 

transmitidos de forma simples para uma nova geração. Em 

uma planta de ervilha, os alelos V (dominante) e v 

(recessivo) determinam a cor amarela ou verde das 

sementes e os alelos R (dominantes) e r (recessivo) 

determinam a forma lisa ou rugosa, respectivamente. A 

partir da autofecundação de um indivíduo heterozigoto 

para ambos os alelos, indique os prováveis fenótipos e suas 

respectivas proporções, de acordo com a segunda lei de 

Mendel. 

 

4. Suponha que um indivíduo possua o genótipo 

AaBbCcDdEeFfGG. Considerando a aplicação da segunda lei 

de Mendel, esse indivíduo pode formar quantos tipos 

diferentes de gametas? 

 

5. Proteínas são macromoléculas formadas por cadeias de 

aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Com relação a 

esse grupo de moléculas orgânicas, resolva os itens 

formulados a seguir. 

a)  O gráfico abaixo representa o processo de digestão 

do amido e formação de maltose, sendo a reação 

catalisada pela enzima ptialina. 

 
Qual o número que indica a concentração da enzima 

ptialina? Justifique.  

b)  O gráfico abaixo representa quantidades de 

anticorpos encontrados no sangue do feto e do 

recém-nascido. Considerando os dados do gráfico e 

conhecimentos correlatos, responda ao que se pede. 

 
A imunização conferida pelos anticorpos, antes do 

nascimento é principalmente ativa ou passiva? Justifique. 

 

6. Considere os esquemas abaixo e os conhecimentos sobre 

membrana plasmática e transporte através da membrana, 

para julgar as afirmações a seguir e assinalar a alternativa 

correta. 

(A) A bicamada lipídica da membrana é permeável ao 

produto da digestão de alimentos proteicos. 

(B) As proteínas transportadoras sempre carreiam 

aminoácidos e glicose a favor de um gradiente de 

concentração. 

(C) Sem a presença de proteínas na membrana 

plasmática, a célula morreria por falta de moléculas e 

íons essenciais para o seu metabolismo. 

(D) O transporte de K+ através da membrana, realizado 

pelas proteínas transportadoras, só é possível se 

houver investimento energético por parte da célula. 

(E) O fato de a molécula de fosfolipídio apresentar uma 

região polar e outra apolar aumenta a probabilidade 

da existência de membrana plasmática com 

monocamada lipídica. 

 

7. O esquema mostra as diferentes concentrações do íon 

sódio medidas na luz (cavidade) intestinal, no interior da 

célula epitelial intestinal e no líquido intersticial que banha 

essas células. 

 
Considere os conhecimentos de citologia e bioquímica 

para julgar as afirmações abaixo e assinalar a alternativa 

correta. 

(A) A diferença na concentração de Na+ entre os meios 

intracelular e extracelular precisa ser compensada 

pela diferença de concentração de outros solutos, a 

fim de evitar problemas osmóticos para a célula. 

(B) O transporte de Na+ pela membrana apical e pela 

membrana basolateral ocorre segundo os mesmos 

princípios, já que essas membranas são componentes 

da mesma célula. 

(C) A figura permite concluir, corretamente, que a célula 

é hipertônica em relação ao meio. 

(D) O citoplasma recebe Na+ da luz intestinal e libera Na+ 

para o líquido intersticial por transporte ativo e 

difusão facilitada, respectivamente. 

(E) As moléculas presentes na membrana plasmática 

envolvidas no transporte de Na+ apresentam ácidos 

graxos e álcool na sua composição química. 

 

8. (Fameca|SP) Os rins são importantes órgãos que atuam 

na homeostase ou equilíbrio interno. Eles podem controlar 

a acidez ou a alcalinidade do plasma sanguíneo. Nesse 

controle, para 

(A) reduzir o pH do plasma numa alcalose, os néfrons 

eliminam bicarbonato e reabsorvem íons hidrogênio. 

(B) reduzir o pH do plasma numa alcalose, os néfrons 

eliminam íons hidrogênio e bicarbonato. 

(C) aumentar o pH do plasma numa acidose, os néfrons 

eliminam bicarbonato e reabsorvem íons hidrogênio. 
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(D) reduzir o pH do plasma numa acidose, os néfrons 

eliminam proteínas e reabsorvem íons sódio. 

(E) aumentar o pH do plasma numa acidose, os néfrons 

reabsorvem íons hidrogênio e bicarbonato. 

 

9. (Fuvest|SP) Logo após a realização de provas 

esportivas, parte da rotina dos atletas inclui a ingestão de 

água e de bebidas isotônicas; também é feita a coleta de 

urina para exames antidoping, em que são detectados 

medicamentos e drogas, eventualmente ingeridos, que o 

corpo descarta. As bebidas isotônicas contêm água, glicose 

e sais minerais, apresentando concentração iônica 

semelhante à encontrada no sangue humano. No esquema 

ao lado, os números de 1 a 4 indicam processos que 

ocorrem em um néfron do rim humano. 

 
a)  Qual(is) número(s) indica(m) processo(s) pelo(s) 

qual(is) passa a água? 

b)  Qual(is) número(s) indica(m) processo(s) pelo(s) 

qual(is) passam as substâncias dissolvidas, 

detectáveis no exame antidoping? 

c)  Após uma corrida, um atleta, em boas condições de 

saúde, eliminou muito suor e muita urina e, depois, 

ingeriu bebida isotônica. Entre os componentes da 

bebida isotônica, qual(is) não será(ão) utilizado(s) 

para repor perdas de substâncias eliminadas pela 

urina e pelo suor? Justifique sua resposta. 

 

 

 
 

 

 
 

GABARITO 

1)  
A) O movimento A causa a entrada de ar com maior taxa de gás 

oxigênio, causando assim a oxigenação do sangue que chega aos 

pulmões. O movimento B faz com que o ar rico em gás carbônico 

saia dos pulmões após a hematose. 

B) O movimento A acontece devido ao aumento do volume dos 

pulmões provocado pela contração dos músculos intercostais e do 

diafragma. O aumento do volume causa uma diferença de pressão 

em relação meio externo, que suga o ar para dentro dos pulmões 

(entrada de ar por pressão negativa). 

2)   
A) O locus do gene para hemofilia se encontra em uma região não 

homóloga do X (herança ligada ao sexo).  

B) 1/4 

3) 9:3:3:1 

9� amarelas e lisas 

3� amarelas e rugosas 

3� verdes e lisas 

1� verdes e rugosas 
4) 26= 64 
5)  

A) O número II uma vez que a enzima não é consumida nas reações. O 

número I indica os produtos e o III os reagentes (substratos). 

B) Principalmente passiva, uma vez que a maior parte dos anticorpos 

circulantes no feto foram produzidos pela mãe. Caso o feto tivesse 

produzido a maior parte dos anticorpos, a maior parte da 

imunização seria caracterizada como ativa. 

6)  C 

7)  A 

8)  A 

9)  
A) Nos néfrons, a água passa pelos processos de filtração glomerular 

(1) e de reabsorção passiva (osmose ou com ajuda de aquaporinas), 

isto é, sem gasto de energia (3). 

B) Drogas e toxinas presentes no sangue são eliminadas 

principalmente pelo processo de secreção tubular (4). 

C) A glicose da bebida isotônica não é usada para repor perdas 

ocorridas na urina e no suor. Isso ocorre porque a urina e o suor de 

uma pessoa saudável apresentam água e sais; nesses fluidos não há 

glicose. Assim, a ingestão de bebida isotônica repõe água e sais 

perdidos na urina e no suor, mas não glicose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


