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BIOLOGIA - 1º ANO 

Atividade para segunda-feira (13 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 
 

Conteúdo: Composição química celular – Biologia 3 

Proteínas e enzimas páginas 18 a 24. 

 

• Aula - Proteínas: estrutura e função (videoaula no Portal Dom Bosco) 

• Atividade da apostila referente ao conteúdo já estudado em sala.  

Resolver os exercícios da página: 25. 
 

Correção da atividade referente ao dia 08/04 
 

APOSTILA – BIOLOGIA 3 
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Exercício 1: As células com maior atividade metabólica têm maior numero de reações químicas, maior 

quantidade de substancias transportadas por meio de sua membrana. Além disso, forma-se água ao final 

das reações químicas. 
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Exercício 2: D 

Exercício 3: SOMA- 15 

Exercício 4:  

A) Fósforo e cálcio. O flúor também poderá ser citado. 

B) Sódio e potássio. 

C) Iodo. 

Exercício 5: 

A) IV. O ferro é essencial à produção de hemoglobina, pigmento vermelho presente nas hemácias que 

realiza o transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo. 

B) O cálcio, presente no leite e em seus derivados, é fundamental para os processos de calcificação 

óssea, mineralização dos dentes e coagulação sanguínea. 
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Exercício 1: Energética: glicose; hereditária: ribose; estrutural: celulose. 

Exercício 2: V – F – F 

Exercício 3: 

A) Polissacarídeo de origem animal: glicogênio; polissacarídeo de origem vegetal: amido. 

B) O glicogênio é armazenado nos músculos e no fígado; o amido pode ser armazenado na raiz 

(mandioca), no caule (batata-inglesa) e nos grãos (milho). 

Exercício 4: Além das gorduras, existem as ceras e os esteroides, que também são lipídios, mas não são 

gorduras. 
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Exercício 1: V – F – F – V – F. 

Exercício 2: resposta pessoal. 


