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Professora: Elisângela 

 

BIOLOGIA - 1º ANO 

 

Atividade para quarta-feira (20 de abril de 2020) – 2 aulas. 
 

Conteúdo: Composição química celular – Biologia 3 

Ácidos Nucleicos - páginas 25 e 26. 

 

• Aula – Ácidos Nucleicos (videoaula no Portal Dom Bosco) 

• Resolver os exercícios da página: 31. 

 

OBS: Ver a explicação do conteúdo no grupo do colégio, e acompanhar a resolução dos 

exercícios que segue em anexo logo abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de abril de 2020. 

Professora: Elisângela                                  Série: 1º ANO 

Aluno (a): ___________________________________________ 
 

 

Conteúdo: Ácidos Nucleicos 

Páginas: 25 e 26 

Obs.: copiar e responder no caderno. 

 
1) Quais as unidades básicas formadoras dos ácidos nucléicos e qual a sua composição química? 

 
 

2) Com relação aos ácidos nucléicos assinale as afirmativas corretas: 

01) a pentose do DNA é a desoxirribose e a do RNA é a ribose. 

02) são bases púricas: adenina e guanina. 

04) são bases pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

08) as bases nitrogenadas encontradas no DNA são: adenina, guanina, citosina e timina. 

16) as bases nitrogenadas encontradas no RNA são: adenina, guanina, citosina e uracila. 

32) a timina é exclusiva do RNA. 

64) a uracila é exclusiva do DNA. 

SOMA: (              ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correção da atividade referente ao dia 15/04 
 

1. PUC-MG – Nos recém-nascidos, está presente no estômago, em grandes quantidades, a enzima renina, 

que atua na coagulação da parte solúvel do leite, transformando-a em precipitado branco, a caseína. Isso 

faz com que esse precipitado permaneça mais tempo no estômago sofrendo a ação da pepsina. Essa digestão 

gástrica é de: 

a) lipídeos. 

b) proteínas. 

c) amidos. 

d) carboidratos. 

 

2. PucCamp-SP – Uma amostra do conteúdo intestinal de uma pessoa apresentouse rica em aminoácidos 

e glicose. Pode-se concluir que a pessoa alimentou-se de: 

a) lipídios e proteínas. 

b) lipídios e amido. 

c) lipídios e carboidratos. 

d) proteínas e carboidratos. 

e) proteínas e ácidos graxos 

 

3. Aman-RJ – Analise a frase dada: Os ________ são moléculas constituídas pela reunião de dois a dez 

monossacarídeos. A ________ é um exemplo dessas moléculas. A alternativa verdadeira, que completa as 

lacunas da estrutura acima, respectivamente, é: 

a) dissacarídeos – celulose 

b) polissacarídeos – galactose 

c) oligossacarídeos – glicose 

d) polissacarídeos – maltose 

e) oligossacarídeos – lactose 

 

4. UEMS – Para o funcionamento adequado do organismo é necessária a vitamina C – ácido ascórbico, que 

faz parte do grupo de substâncias químicas complexas. Assinale a alternativa que define sua função. 

a) É uma vitamina lipossolúvel, que deve ser ingerida em grandes quantidades, por ser considerada 

substrato energético importante para as nossas células. 

b) É importante para a síntese de rodopsina, e sua carência resulta em maior dificuldade de adaptação a 

ambientes mal iluminados. 

c) Participa ativamente da absorção intestinal do cálcio e da sua fixação nos ossos e dentes. 

d) Participa ativamente da síntese do colágeno e sua carência provoca escorbuto. 

e) É essencial para a formação da protrombina e de outros fatores envolvidos na coagulação sanguínea. 

 

5. Unemat-MT – Proteínas são moléculas filamentosas, formadas por dezenas ou centenas de aminoácidos 

unidos entre si. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. 

a) Os sucos entéricos contêm enzimas que transformam as proteínas em ligações peptídicas. 

b) Os aminoácidos que um organismo não consegue sintetizar e que, portanto, precisam estar presentes em 

sua dieta, são chamados aminoácidos naturais. 

c) A anemia falciforme ou siclemia é uma forma grave de anemia humana, causada pela troca de vários 

aminoácidos da cadeia polipeptídica de hemoglobina. 

d) Toda proteína é, essencialmente, um fio formado por muitos aminoácidos ligados em sequência, como 

as contas de um colar. 

e) Muitas doenças humanas são decorrentes da incapacidade inata de uma pessoa produzir hemoglobina 

 

6. UFSC – A água é a substância mais abundante na constituição dos mamíferos. É encontrada nos 

compartimentos extracelulares (líquido intersticial), intracelulares (no citoplasma) e transcelulares (dentro 

de órgãos como a bexiga e o estômago). Sobre a água e sua presença nos mamíferos, é correto afirmar que: 

01. a quantidade em que é encontrada nos organismo é invariável de espécie para espécie. 



02. com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu percentual num determinado tecido. 

04. é importante fator de regulação térmica dos organismos. 

08. em tecidos metabolicamente ativos é inexistente. 

16. participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o 

corpo. 

32. constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas. 

Dê como resposta a soma dos números dos itens corretos. 

Soma: 52 (04+16+32) 

 

7. UFV-MG – Com relação às substâncias químicas dos seres vivos, resolva os itens a seguir. 

a) Qual é a forma de armazenamento dos carboidratos nos tecidos animais e vegetais, respectivamente? 

Animais: glicogênio; vegetais: amido 

 

b) Qual é a unidade monomérica dos polissacarídeos? 

Monossacarídeos 

 

c) Em qual tipo de lipídio são classificados os óleos e gorduras? 

Glicerídeos 

 

 

8. Vunesp-SP – Em uma criança, foi constatada, por meio de exames, anemia provocada por deficiência 

alimentar. O médico receitou medicamentos à base de ferro. Com essas informações, responda ao que se 

pede. 

a) Que tipo de anemia poderia ter a criança? 

A criança provavelmente teria anemia por deficiência de ferro, chamada anemia ferropriva. 

 

b) Qual a importância do ferro no processo em questão? 

 

O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, pigmento vermelho das hemácias, responsável pelo 

transporte de gases respiratórios no organismo. 

9.  Escreva as funções da Água e sais minerais. 

Água: Solvente universal, Regulador térmico, Reações químicas, Meio de transporte e Capilaridade. 

Sais Minerais: Importantes no desempenho de diferentes funções metabólicas, na constituição estrutural e 

na regulação orgânica. 

 

10. Escreva as funções: Carboidratos, Lipídeos, Proteínas e Enzimas. 

Carboidratos: função energética e participam da formação de estruturas. 

Lipídeos: responsáveis pelo armazenamento de energia e são componentes celulares. 

Proteínas: são responsáveis por grande parte do metabolismo celular, atuam com função estrutural, 

hormonal, de defesa do organismo, energética, de transporte de gases, enzimática e contrátil. 

Enzimas: Atuam como catalisadoras biológicas, aumentando a velocidade da reação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


