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Bioquímica  

Uma das evidências da evolução biológica e da 

ancestralidade comum dos seres vivos é que 

todas as formas de vida possuem composição 

química semelhante.   

Na composição química das células dos seres 

vivos, estudamos dois grandes grupos de 

substâncias: as substâncias inorgânicas e 
as substâncias orgânicas.   

São classificadas como substâncias inorgânicas 

a água e os sais minerais. São substâncias 

orgânicas os carboidratos, lipídios, proteínas e 

ácidos nucleicos. As substâncias orgânicas são 

formadas por cadeias carbônicas com 

diferentes funções orgânicas.   

 
Dos elementos químicos encontrados na 

natureza, quatro são encontrados com maior 

frequência na composição química dos seres 

vivos. Esses elementos são o carbono (C), o 

oxigênio (O), o nitrogênio (N) e o hidrogênio 

(H). Além desses quatro elementos, outros são 

biologicamente importantes como o sódio (Na), 

potássio (K), cálcio (Ca), fósforo (P), enxofre 

(S), entre outros.   

Apesar de existirem inúmeras maneiras desses 

elementos combinarem-se para a formação 

 das substâncias inorgânicas e orgânicas, 

alguns tipos de substâncias existem em maior 

quantidade nos seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A água e os sais minerais formam os 

componentes inorgânicos da célula. Os 

componentes orgânicos abrangem as 

demais substâncias. O estudo da composição 

química dos organismos tem a sua maior parte 

fundamentada na bioquímica da célula ou 

Citoquímica.  Afinal, os seres viventes têm a 

sua estrutura basicamente organizada e 

estabelecida na célula.  

 

ÁGUA 

A água é um dos compostos mais importantes, 

bem como o mais abundante, sendo vital para 

os organismos vivos. Fora da célula os 

nutrientes estão dissolvidos em água, que 

facilita a passagem através da membrana 

celular e , dentro da célula, é o meio onde 

ocorre a maioria das reações químicas. Ela tem 

propriedades estruturais e químicas que a 

tornam adequada para o seu papel nas células 

vivas como:   

a) A água é um a molécula polar, pois tem 

distribuição desigual das cargas, capaz de 

formar quatro pontes de hidrogênio com as 

moléculas de água vizinhas e por isso 

necessita de uma grande quantidade de 

calor para a separação das moléculas (100o 

C).   

b) É um ótimo meio de dissolução ou solvente.  

c) A polaridade facilita a separação e a 

recombinação dos íons de hidrogênio (H+) e 

íons hidróxido (OH-), é o reagente essencial 

nos processos digestivos, onde as moléculas 

maiores são degradadas em menores e faz 

parte de várias reações de síntese nos 

organismos vivos.  

d) As pontes de hidrogênio relativamente fortes 

a tornam um excelente tampão de 

temperatura.  

  
Estrutura de uma molécula de água  

SAIS MINERAIS 

Eles representam substâncias reguladoras 

do metabolismo celular. São obtidos pela 

ingestão de água e junto com alimentos como 
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frutos, cereais, leite, peixes, etc. Os sais 

minerais têm participação nos mecanismos de 

osmose, estimulando, em função de suas 

concentrações, a entrada ou a saída de água 

na célula.  

A concentração dos sais na célula determina o 

grau de densidade do material intracelular em 

relação ao meio extracelular. Em função dessa 

diferença ou igualdade de concentração é que 

a célula vai se mostrar hipotônica, isotônica 

ou hipertônica em relação ao seu ambiente 

externo, justificando as correntes osmóticas 

ou de difusão através da sua membrana 

plasmática. Portanto, a água e os sais 

minerais são altamente importantes para a 

manutenção do equilíbrio hidrossalino, da 

pressão osmótica e da homeostase na célula.  

   

IMPORTÂNCIA DOS SAIS MINERAIS  

   

a) Os sais podem atuar nos organismos na sua 

forma cristalina ou dissociados em íons.  

 

b) Os sais de ferro são importantes para a 

formação da hemoglobina. A deficiência de 

ferro no organismo causa um dos tipos de 

anemia.  

 

c) Os sais de iodo têm papel relevante na 

ativação da glândula tireoide, cujos 

hormônios possuem iodo na sua fórmula. A 

falta de sais de iodo na alimentação 

ocasiona o bócio.  

 

d) Os fosfatos e carbonatos de cálcio 

participam na sua forma cristalina da 

composição da substância intercelular do 

tecido ósseo e do tecido conjuntivo da 

dentina. A carência desses sais na 

alimentação implica no desenvolvimento 

anormal de ossos e dentes, determinando o 

raquitismo. Como íons isolados, os fosfatos 

e carbonatos atuam no equilíbrio do pH 

celular.  

 

e) Os íons cálcio atuam na contração das fibras 

musculares e no mecanismo de coagulação 

sanguínea. 

 

f) Os íons de sódio e potássio têm ativa 

participação na transmissão dos impulsos 

nervosos através dos neurônios 

 

g) Os íons magnésio participam da formação 

da molécula de clorofila, essencial para a 

realização da fotossíntese.  

 

 

h) Os íons fósforo fazem parte da molécula do 

ATP (composto que armazena energia) e 

integra as moléculas de ácidos nucléicos 

(DNA e RNA).  

   

Os sais mais comuns na composição da 

matéria viva são os cloretos, os carbonatos, 

os fosfatos, os nitratos e os sulfatos (de 

sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio e 

outros).  

CARBOIDRATOS OU GLICÍDIOS 

  Carboidratos, açúcares, glicídios, 

glúcides ou hidratos de carbono são 

compostos formados por cadeias de carbono, 

ricos em hidrogênio e oxigênio, e que 

representam as primeiras substâncias 

orgânicas formadas na natureza, graças à 

fotossíntese das plantas e quimiossíntese das 

bactérias.  

   

Podemos representar o  processo  pela 

 equação simplificada: 
   

H2O + CO2 + luz  -->  Cn(H2O)m + O2  

   

Observe que como produto secundário da 

reação forma-se o oxigênio. Nesses 

compostos, para cada átomo de carbono 

existem 2 átomos de hidrogênio e 1 de 

oxigênio, na proporção da molécula da água. 

Daí o nome hidrato de carbono, podendo-se 

representar genericamente por Cn(H2O)m 

(onde n pode ser igual ou diferente de m).A 

energia foi incorporada nas moléculas de 

carboidrato.   

   

No processo inverso (respiração) a energia 

será liberada. Os carboidratos são substâncias 

essencialmente energéticas.   

A oxidação dos mesmos na célula libera 

considerável quantidade de energia.  
   

Cn(H2O)m + O2  -->  CO2 + H2O + energia  

   Sob o aspecto biológico, os carboidratos 

podem ser classificados em: 

monossacarídeos, dissacarídeos e 

polissacarídeos.  

  

a) Monossacarídeos ou oses são 

carboidratos que não sofrem hidrólise. Suas 

moléculas possuem de 3 a 7 átomos de 

carbono e podem ser chamadas de trioses, 

tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. 

Apresentam valor biológico as hexoses 

[(C6H12O6) – glicose, frutose e galactose} e as 

pentoses {ribose (C5H10O5) e desoxirribose 
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(C5H10O4)]. A glicose é encontrada em todos 

os carboidratos. No sangue humano deve estar 

na proporção de 70 a 110 mg por 100 ml. É a 

principal fonte de energia dos seres vivos. A 

frutose é encontrada no mel e nas frutas. A 

galactose é componente do açúcar do leite. A 

ribose é componente das moléculas de RNA e 

a desoxirribose do DNA.  

 

b) Dissacarídeos são carboidratos que, 

por hidrólise, fornecem duas moléculas de 

monossacarídeos. Os principais são a maltose, 

a sacarose e a lactose. A maltose (glicose + 

glicose) é um produto da hidrólise do amido. A 

sacarose (glicose + frutose) é o açúcar da 

cana e da beterraba. A lactose (glicose + 

galactose) é o açúcar do leite.  

 

c) Polissacarídeos são carboidratos 

constituídos de grande número de moléculas 

de monossacarídeos. Os principais são o 

amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. O 

amido forma-se como produto de reserva dos 

vegetais. É encontrado na mandioca, batatas, 

trigo, arroz, milho, etc. Pode ser reconhecido 

pela reação com uma solução alcoólica de iodo 

ou lugol, quando adquire uma coloração 

arroxeada. O glicogênio forma-se como 

produto de reserva dos animais e fungos. Nos 

animais acumula-se no fígado e nos músculos. 

A celulose forma a parede das células 

vegetais, onde serve de proteção e 

sustentação. É insolúvel na água. Os animais 

herbívoros dependem de bactérias e fungos 

(flora intestinal) para a digestão da celulose. 

Nos seres humanos ela é importante na 

formação do bolo fecal e no peristaltismo 

intestinal.  

   

Existem polissacarídeos que apresentam 

também átomos de nitrogênio, como a quitina 

(parede celular dos fungos e exoesqueleto dos 

artrópodes), coniferina (coníferas) e digitalina 

(usada no tratamento de doenças cardíacas).  

LIPÍDIOS 

Os lipídios ou lípides são compostos 

orgânicos que têm a natureza de ésteres, pois 

são formados pela combinação de ácidos 

(graxos) com álcoois. Ácidos graxos são ácidos 

orgânicos que revelam longas cadeias, 

variando entre 14 e 22 carbonos.  

   

Alguns ácidos graxos são saturados e outros 

são insaturados.  

   

a) Os ácidos graxos saturados não possuem 

qualquer ligação dupla entre os átomos de 

carbono, o que significa que não têm 

disponibilidade para receber mais átomos 

de hidrogênio.   

 

b) Os ácidos graxos insaturados possuem 

uma ou mais ligações duplas entre os 

átomos de carbono, o que lhes permite 

receber átomos de hidrogênio na molécula.  

 

c) O álcool mais comumente encontrado na 

composição dos lipídios é o glicerol, que 

possui apenas 3 átomos de carbono. O 

glicerol pode se combinar com 1, 2 ou 3 

moléculas de ácidos graxos iguais ou 

diferentes entre si, formando os 

monoglicerídeos, diglicerídeos e 

triglicerídeos, estes últimos muito 

comentados por suas implicações com as 

doenças do sistema cardiocirculatório, como 

a aterosclerose.  

   

Os lipídios são também compostos 

energéticos, pois, na falta de glicose, a célula 

os oxida para liberação de energia. Uma 

molécula lipídica fornece o dobro da 

quantidade de calorias em relação ao que 

oferece uma molécula glicídica. Entretanto, 

por ser mais fácil a oxidação de uma molécula 

de glicose, os lipídios só são metabolizados na 

falta desta. Na célula eles têm também um 

papel estrutural. Participam da formação da 

estrutura da membrana plasmática e de 

diversas outras. Nos animais homeotérmicos, 

existe uma camada adiposa sob a pele que 

tem a função de isolante térmico, evitando a 

perda excessiva de calor.  

Os lipídios atuam como solventes de algumas 

vitaminas (A, D, E, K) e outras substâncias 

ditas lipossolúveis, de grande importância para 

os organismos.  

Uma característica importante de todos os 

lipídios é a circunstância de não se 

dissolverem na água, sendo solúveis apenas 

nos chamados líquidos orgânicos como o 

álcool, o éter, o clorofórmio e o benzeno.   

   

Classificação dos Lipídios  

   

Simples:  

  

a) Glicerídeos: álcool – glicerol. Ex: gorduras 

e óleos;  

 

b) Cerídeos: álcool superior ao glicerol. Ex: 

ceras animais e vegetais;  

 

c) Esterídeos ou esteróides: álcool de 

cadeia fechada (colesterol). Ex: hormônios 

sexuais e do córtex das supra-renais.  



 

 

www.tomasdeaquino.com.br FORTES PARA O FUTURO, CONFIANTES NO AMANHÃ.  

4 

 
TD de Biologia – 9º Ano  – 1ª Etapa - 2021 

 

 Complexos:  

  

a) Fosfolipideos:  com radical fosforado. Ex: 

lecitina, cefalina e esfingomielina.  

  

  
  

• Os glicerídeos compreendem as 

gorduras e os óleos. As gorduras são 

derivadas de ácidos graxos saturados e os 

óleos de ácidos graxos insaturados. As 

gorduras se mostram sólidas à temperatura 

ambiente, enquanto os óleos se apresentam 

líquidos. Existem gorduras animais (banha de 

porco) e gorduras vegetais (gordura de coco), 

bem como óleos animais (óleo de fígado de 

bacalhau) e óleos vegetais (de oliva, soja, 

milho, etc.).  

• Os cerídeos ou ceras abrangem 

produtos de origem animal (cerúmen do 

ouvido e cera de abelha) e de origem vegetal 

(cera de carnaúba, cutina).   

• Os fosfolipídios possuem um radical 

fosforado, integrando uma cadeia nitrogenada. 

Constituem exemplos: a lecitina, integrante da 

membrana plasmática de todas as células 

animais e vegetais; a cefalina e a 

esfingomielina, encontradas na estrutura do 

encéfalo e da medula espinhal.   

ÁCIDOS NUCLÉICOS 

 Existem dois tipos básicos de ácidos 

nucléicos:   

  

O ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLÉICO (DNA) e 

o ÁCIDO RIBONUCLÉICO (RNA).  

Os ácidos nucléicos estão sempre associados a 

proteínas, constituindo uma nucleoproteína. 

São encontrados em todos os seres vivos, 

entretanto, os vírus possuem apenas um tipo 

de ácido nucléico, DNA ou RNA. Eles 

constituem a base química da hereditariedade.  

 Nas células, o DNA é encontrado quase 

exclusivamente no núcleo, embora exista 

também nos cloroplastos e nas mitocôndrias. 

Tem a função de sintetizar as moléculas de 

RNA e de transmitir as características 

genéticas. O DNA se encontra no núcleo 

celular, compondo o retículo nuclear e os 

cromossomos; é encontrado também no 

interior dos plastos e das mitocôndrias. Eles 

formam os genes, pois no longo código 

genético de cada DNA, registrado na sequência 

de suas bases nitrogenadas, está implícita a 

programação de um ou mais caráter 

hereditário. Se o DNA encerra no seu código a 

programação para um certo caráter, é preciso 

que ele forme um RNA que transcreva o seu 

código.  

   

O RNA é encontrado tanto no núcleo como no 

citoplasma, embora sua função de controle da 

síntese de proteínas seja exercida 

exclusivamente no citoplasma. São 

encontrados no núcleo, formando os nucléolos 

e no citoplasma, formando os ribossomos. Os 

RNA são formados modelando-se em 

moléculas de DNA (transcrição). O RNA, 

formado no molde do DNA, passa ao 

citoplasma, levando consigo a mensagem do 

DNA. No citoplasma ele vai cumprir o seu 

papel, determinando a síntese de uma 

proteína (tradução). Essa proteína terá um 

papel na manifestação do caráter hereditário 

condicionado pela presença daquele DNA nas 

células do indivíduo. Logo, o DNA tem uma 

função eminentemente genética, mas que só é 

exercida pela atividade dos RNA, que são 

sintetizadores de proteínas.  

  As unidades estruturais de um ácido nucléico 

são as mesmas, tanto numa bactéria como em 

um mamífero. Todos os ácidos nucléicos são 

constituídos de filamentos longos nos quais se 

sucedem, por polimerização, unidades 

chamadas nucleotídeos.   

   

  
  Cada nucleotídeo é constituído por um 

fosfato (P), uma pentose (ribose ou 

desoxirribose) e uma base nitrogenada 

(adenina, guanina, citosina, timina ou uracila).  

   

O radical fosfato (HPO4) é proveniente do 

ácido fosfórico. A ose (uma pentose, 
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monossacarídeo com 5 átomos de carbono) é 

a ribose no RNA, e a desoxirribose no DNA.   

   

As bases são de dois tipos: bases púricas e 

bases pirimídicas.   

   

a) As bases púricas são a adenina (A) e a 

guanina (G), ambas encontradas tanto no 

DNA como no RNA.   

  

b) As bases pirimídicas são a citosina, 

encontrada no DNA e no RNA; a timina (T), 

encontrada no DNA; e a uracila (U), 

encontrada no RNA.  

   

No DNA, encontramos sempre duas cadeias 

paralelas de nucleotídeos. No RNA, só há uma 

cadeia de nucleotídeos. As cadeias de ácidos 

nucléicos são longas e encerram muitas 

centenas de nucleotídeos. Elas se mostram 

como filamentos enrolados em trajetória 

helicoidal. No caso do DNA, especificamente, 

as bases nitrogenadas se comportam como os 

degraus de uma escada de corda.  

Verificou-se que no DNA a quantidade de 

adenina é sempre igual à de timina, e a 

quantidade de guanina é sempre igual à de 

citosina. Isso porque a adenina está ligada à 

timina e a guanina se liga à citosina. Essas 

ligações são feitas por meio de pontes de 

hidrogênio, duas pontes nas ligações A-T e 

três pontes nas ligações C-G.  

   

A molécula de DNA tem a forma de uma 

espiral dupla, assemelhando-se a uma 

escada retorcida, onde os corrimões seriam 

formados pelos fosfatos e pentoses e cada 

degrau seria uma dupla de bases ligadas às 

pentoses. A sequência das bases nitrogenadas 

ao longo da cadeia de polinucleotídeos pode 

variar, mas a outra cadeia terá de ser 

complementar.  

   

Se numa das cadeias tivermos:  

A T C G C T G T A  

Na cadeia complementar teremos: T A G C G 

A C A T  

   

As moléculas de DNA são capazes de se 

autoduplicar (replicação), originando duas 

novas moléculas com a mesma sequência de 

bases nitrogenadas, onde cada uma delas 

conserva a metade da cadeia da molécula 

original. Pela ação da enzima DNA-polimerase, 

as pontes de hidrogênio são rompidas e as 

cadeias de DNA separam-se. Posteriormente, 

por meio da ação de outra enzima, a 

DNAligase, novas moléculas de nucleotídeos 

vão-se ligando às moléculas complementares 

já existentes na cadeia original, seguindo as 

ligações A-T e C-G.  

Dessa forma surgem duas moléculas de DNA, 

cada uma das quais com uma nova espiral 

proveniente de uma molécula-mãe desse 

ácido. Cada uma das duas novas moléculas 

formadas contém metade do material original. 

Por esse motivo, o processo recebe o nome de 

síntese semiconservativa.  

A autoduplicação do DNA ocorre sempre que 

uma célula vai iniciar os processos de divisão 

celular (mitose ou meiose).  

PROTEÍNAS 

  Elas constituem o componente orgânico mais 

abundante na célula e isso se explica porque 

são as principais substâncias sólidas que 

formam praticamente todas as estruturas 

celulares. Ainda que possam fornecer energia, 

quando oxidadas, as proteínas são muito mais 

compostos plásticos ou estruturais e que têm 

relevantes funções na organização, no 

funcionamento, no crescimento, na 

conservação, na reconstrução e na reprodução 

dos organismos.  

São sempre compostos quaternários, pois 

possuem carbono, hidrogênio, oxigênio e 

nitrogênio na sua composição.  

Apresentam sempre elevado peso molecular, 

já que são formadas pela polimerização de 

    DNA   RNA   

Açúcar  

(Pentose)   

Desoxirribose  Ribose  

Bases 

pirimidínicas   

citosina  (C),  

timina (T)  

citosina (C), 

uracil (U)  

Bases 

purínicas   

adenina  (A),  

guanina (G)  

Adenina (A), 

guanina (G)  

Localização   Principalmente 

no núcleo das 

células, 

também nas 

mitocôndrias e 

cloroplastos.  

Principalmente 

no citoplasma, 

mas  

também no 

núcleo  

Função   Transmissão  de 

informação 

genética  

Síntese de 

proteínas  

Forma   Formada por 

duas fitas 

antiparalelas 

que  são  

complementares 
na sequência de 

nucleotídeos.  

Pareadas  em  

dupla-hélice  

(figura)  

Fita simples , 

que contém 

pequenas 

regiões 

 de 

pareamento de 

bases 

complementare

s.  

(Figura)  
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centenas de aminoácidos, constituindo 

moléculas enormes de estrutura complexa. A 

hidrólise completa de uma molécula proteica 

determina a liberação de um grande número 

de aminoácidos.  

   

Aminoácidos ou ácidos aminados são os 

monômeros (moléculas unitárias) de todas as 

proteínas. São compostos orgânicos cujas cadeias 

de carbono têm invariavelmente duas 

características: um radical COOH (carboxila ou 

grupamento ácido) e um radical NH2 

(grupamento amina); o restante da cadeia de 

carbonos é que diferencia um aminoácido de 

outro. Os aminoácidos se combinam encadeando-

se uns aos outros por meio de ligações peptídicas 

que são ligações entre o grupo COOH de um 

aminoácido e o radical NH2 de outro, com a saída 

de uma molécula de água.  

    

Na natureza das proteínas comuns que formam a 

matéria viva são comumente encontrados cerca 

de 20 aminoácidos diversos. Nos animais, um 

aminoácido é considerado essencial quando não 

pode ser sintetizado pelas células, tendo que ser 

absorvido através da alimentação, e natural 

quando pode ser sintetizado pelas células. Nos 

seres humanos, o fígado é o responsável pelas 

reações de transaminação ou síntese de 

aminoácidos.  

  

  
Estrutura básica do aminoácido  

  

Classificação dos Aminoácidos nos Seres 

Humanos:  

   

a) Essenciais: o Fenilalanina(FEN) o Isoleucina 

(ILE) o Leucina (LEU) o Lisina (LIS) o Metionina 

(MET) o Treonina (TRE) o Triptofano (TRI)  

o Valina (VAL)  

   

b) Naturais o Alanina (ALA) o Ácido 

aspártico(ASP) o Ácido glutâmico (GLU) o 

Arginina (ARG) o Asparagina (ASN) o Cisteína 

(CIS) o Glutamina (GLN) o Glicina (GLI) o 

Histidina (HIS) o Prolina (PRO) o Serina (SER) o 

Tirosina (TIR)  

 

 A sequência de aminoácidos em cadeias 

peptídicas determina a formação de dipeptídios, 

tripeptídios, etc., a partir de 4 aminoácidos se 

qualifica o polímero de polipeptídio. A disposição 

intercalada, repetitiva, invertida dos 20 

aminoácidos, em moléculas que podem chegar a 

mais de mil monômeros, é o que justifica o 

número incalculável de proteínas diferentes na 

natureza. Às vezes, basta uma inversão na 

posição entre dois aminoácidos, a ausência de um 

ou a presença de mais um, em qualquer ponto da 

sequência, para que já se tenha uma nova 

proteína, com propriedades diversas.  

   

Algumas moléculas proteicas se mostram 

como finos e longos filamentos que são 

insolúveis em água. Essas são as proteínas 

fibrosas como o colágeno e a fibrina. Na 

maioria dos casos, a molécula proteica é 

formada por cadeias enroscadas como um 

novelo, assumindo aspecto globular. Estas 

participam das estruturas celulares (na 

membrana plasmática, no coloide 

citoplasmático, na formação dos cromossomos 

e genes, etc.) ou têm ação ativadora das 

reações químicas (enzimas). Existem 

proteínas simples que são formadas apenas 

pelo encadeamento de aminoácidos, e 

proteínas complexas, em cuja composição 

se encontra também um radical não proteico. 

São as glicoproteínas, as lipoproteínas, as 

cromoproteínas e as nucleoproteínas.  

   

As proteínas necessitam de temperaturas e pH 

específicos. Alterações muito grandes na 

temperatura ou no pH podem inativar ou 

desnaturar as proteínas. Ao se tornar inativa 

ela deixa de realizar suas funções, porém pode 

voltar ao normal se o meio se tornar propício. 

Ao se desnaturar ela perde a sua forma e 

função características e não mais retorna à 

condição inicial.  

    

As Enzimas  

   

Enzimas são proteínas especiais que têm ação 

catalisadora (biocatalizadores orgânicos), 

estimulando ou desencadeando reações 

químicas importantíssimas para a vida, que 

dificilmente se realizariam sem elas. São 

sempre produzidas pelas células, mas podem 

evidenciar sua atividade intra ou 

extracelularmente. Realizada a sua ação, a 

enzima permanece intacta. Ela acelera a 

reação, mas não participa dela. Assim, uma 

mesma molécula de enzima pode atuar 

inúmeras vezes.  

   

São características das enzimas:  

a) Atividade específica na relação enzima-

substrato: São considerados substratos as 

substâncias sobre as quais agem as 

enzimas. Cada enzima atua exclusivamente 

sobre determinado ou determinados 
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substratos, não tendo qualquer efeito sobre 

outros.  

 

b) Atividade reversível:  A atividade enzimática 

pode ocorrer nos dois sentidos da reação 

(a+b=c ou c=a+b).  

 

c) Intensidade de ação proporcional à 

temperatura: Dentro de certos limites, a 

intensidade de ação da enzima aumenta ou 

diminui quando a temperatura se eleva ou 

abaixa. O ponto ótimo de ação das enzimas 

varia de um organismo para outro. Variações 

muito grandes de temperatura levam à 

inativação ou desnaturação da enzima.  

 

d) Intensidade de ação relacionada com o pH: 

Algumas enzimas só agem em meio ácido, 

outras somente em meio alcalino. Mudanças no 

pH podem inativar ou desnaturar a enzima.  

    

Os Anticorpos  

   

Outro grupo importante de proteínas são os 

anticorpos. Quando uma proteína estranha 

(antígeno) penetra em um organismo animal, 

ocorre a produção de uma proteína de defesa 

chamada anticorpo. Eles são produzidos por 

células do sistema imunológico (linfócitos). Os 

anticorpos são específicos; determinado anticorpo 

age somente contra aquele antígeno particular 

que induziu a sua formação.   

Desde que um certo antígeno tenha penetrado 

uma primeira vez no organismo, provocando a 

fabricação de anticorpos, o organismo guarda 

uma ‘lembrança’ da proteína invasora. Ocorrendo 

novas invasões, o organismo se defende com os 

anticorpos formados. Diz-se que o organismo 

ficou imunizado.  

Se a ação do antígeno for muito rápida, perigosa 

ou letal, a ciência recorre a vacinas e soros.   

As vacinas vão induzir o organismo a produzir 

anticorpos contra determinado antígeno 

(imunização ativa) enquanto os soros já contêm 

o anticorpo específico (imunização passiva).  

VITAMINAS 

  São substâncias orgânicas especiais que atuam 

a nível celular como desencadeadores da 

atividade de enzimas (coenzimas).   

Elas são atuantes em quantidades mínimas na 

química da célula, com função exclusivamente 

reguladora. São produzidas habitualmente nas 

estruturas das plantas e por alguns organismos 

unicelulares.  

   

Os seres mais desenvolvidos necessitam obtê-

las através da alimentação. Algumas vitaminas 

são obtidas pelos animais na forma de 

provitamina, substância não ativa, precursora 

das vitaminas propriamente ditas. Assim 

acontece com a vitamina A, que é encontrada 

como provitamina A ou caroteno; e a vitamina 

D2 (calciferol), obtida de certos óleos vegetais 

na forma de ergosterol ou provitamina D2. A 

falta de determinada vitamina no organismo 

humano causa distúrbios que caracterizam 

uma avitaminose ou doença carencial. A 

melhor forma de se evitar as avitaminoses é 

consumir uma dieta rica em frutos, verduras, 

cereais, leite e derivados, ovos e carnes.   

  

As vitaminas se classificam em 

hidrossolúveis e lipossolúveis, conforme 

sejam solúveis em água ou lipídios (óleos e 

gorduras).   

São lipossolúveis as vitaminas A, D, E e K; as 

demais são hidrossolúveis ( vitamina C e 

vitaminas no complexo B). As vitaminas 

hidrossolúveis dissolvem-se na água durante o 

processo de cozimento de verduras e legumes, 

por isso, recomenda-se o aproveitamento do 

caldo resultante.  
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Vitamina PP (niacina ou nicotinamida)  

   

  Pertence ao complexo B (B3), sendo obtida das 

mesmas fontes das anteriores.  

  Sua carência ocasiona a pelagra, distúrbio que 

provoca diarréia, dermatite (inflamação da pele) e 

lesões nervosas que afetam o sistema nervoso 

central, levando à demência. É chamada doença 

dos três D: dermatite, diarréia, demência.  

   
 Pertence ao complexo B (B3), sendo obtida das 

mesmas fontes das anteriores.  

  Sua carência ocasiona a pelagra, distúrbio que 

provoca diarréia, dermatite (inflamação da pele) e 

lesões nervosas que afetam o sistema nervoso 

central, levando à demência. É chamada doença 

dos três D: dermatite, diarréia, demência.  

   

Exercícios 

 Parte I: Água e Sais Minerais  

 1) 0 constituinte inorgânico mais abundante na 

matéria viva é:  

a) a água.  

b) a proteína.  

c) o sal de sódio.  

d) o lipídio.  

e) o glucídio.  

  

2) Dentre as propriedades fisico-químicas da 

água, com grande importância sob o ponto de 

vista biológico, podem-se citar:  

a) o alto calor específico, o pequeno poder de 

dissolução e a grande tensão superficial.  

b) o baixo calor específico, o grande poder de 

dissolução e a pequena tensão superficial.  

c) o baixo calor específico, o pequeno poder de 

dissolução e a pequena tensão superficial.  

d) o alto calor específico, o alto poder de 

dissolução e a pequena tensão superficial.  

e) o alto calor específico, o alto poder de 

dissolução e a grande tensão superficial.  

  

3) 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 coloides 

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  

  

4) "A taxa de água varia em função de três 

fatores básicos: atividade do tecido ou órgão 

(a quantidade de H2O 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 

(homem 63%, fungos 83%, celenterados 96% 

etc.)".  Baseado nestes 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  
  

5) A quantidade de água nas células e nos 

tecidos:  

a) tende a diminuir com o aumento da idade  

b) tende a aumentar com o aumento da idade  

c) permanece constante com o aumento da 

idade  

d) não tem qualquer relação com a idade  

e) tem relação com a idade, mas é a mesma 

em qualquer espécie  

  

6) Com relação ao papel desempenhado pela 

água nas estruturas celulares dos seres vivos, 

qual das afirmações não é correta?  

a) É o veículo de eliminação das excretas 

provenientes do metabolismo celular.  

b) Age como catalisador enzimático de 

numerosas reações intracelulares.  

c) Oferece grandes condições de estabilidade 

aos colóides protoplasmáticos.  

d) Tem participação direta nos fenômenos 

osmóticos entre a célula e o meio 

extracelular.  

e) Participa das reações de hidrólise.  

  

7)A percentagem de água é progressivamente 

decrescente nos seguintes tecidos:  

a) adiposo, muscular, substância cinzenta do 

cérebro  

b) muscular, tecido nervoso de embrião, tecido 

nervoso de adulto  

c) muscular, ósseo e adiposo  

d) epitelial, ósseo e nervoso  

e) nervoso, adiposo e muscular  

   

8) Dos componentes da matéria viva, quais deles 

existem em maior proporção em qualquer célula?  

a) proteínas  

b) hidratos de carbono  

c) lipídios  
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d) água   

e) eletrólitos  

 

9) 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.  

  

10)  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.  

  

11) A respeito da água como constituinte celular, 

foram formuladas as seguintes afirmações:  

I. A água age como solvente natural dos íons e 

outras substâncias encontradas nas células.  

II. A água geralmente se encontra dissociada 

ionicamente mantendo o pH e a pressão 

osmótica das células.   III- A água funciona 

como enzima em muitas reações 

intracelulares.  

III. A água é indispensável para a atividade 

celular, visto que os processos fisiológicos só 

ocorrem em meio aquoso.  

Estão corretas as afirmações:  

a) I e II     d) I e IV  

b) I e Ill     e) III e IV  

c) lI e lIl  
  

12) A água participa em todos os fenômenos 

abaixo, exceto:  

a) Manutenção da temperatura corpórea.  

b) Participação em reações metabólicas  

c) Transporte de substâncias  

d) Transporte de energia  

e) Manutenção da vida em regiões geladas.  

  

13) Não é correto afirmar que os sais minerais:  

a) estão, na maioria das vezes, no meio 

intracelular, dissociados em íons.  

b) na sua fórmula integral, participam com 

função estrutural da natureza de alguns 

tecidos, como por exemplo os sais de cálcio 

no tecido ósseo.  

c) têm papel importante no fenômeno da 

osmose.  

d) controlam a respiração celular.  

e) ajudam a manter constante o pH da célula.  

 

14) O papel dos íons fosfato e carbonato no 

organismo é:  

a) facilitar a osmose através da membrana 

celular.  

b) quebrar as moléculas orgânicas maiores em 

moléculas orgânicas menores.  

c) atuar como componente de estruturas de 

sustentação.  

d) proceder como catalisadores em reações 

metabólicas intracelulares.  

e) regular a transmissão do impulso nervoso.  

  

15) Dietas pobres em alimentos que são 

fontes de sais de ferro para o nosso organismo 

poderão ocasionar:  

a) anemia.  

b) dificuldade de coagulação do sangue.  

c) distúrbios nervosos.  

d) sangramento das mucosas.  

e) raquitismo.  

  

16) 0 papel principal do íon P04
- na célula 

é:  

a) manter o equilíbrio osmótico.  

b) formar ligações de alta energia.  

c) atuar como oxidante energético.  

d) regular o equilíbrio ácido-base.  

e) atuar como catalisador em reações 

metabólicas.  

  

17) 0 papel principal dos íons CO3 na célula 

é:  

a) manter o equilíbrio osmótico  

b) formar ligações de alta energia  

c) atuar como oxidante energético  

d) regular o equilíbrio ácido-básico mantendo o 

pH neutro da célula  

e) atuar como catalisador em reações 

metabólicas intracelulares  

 

 Parte II: Glicídios e Lipídios  

  

1) Exemplos de polissacarídio, dissacarídio, 

hexose e pentose,respectivamente:  

a) celulose, sacarose, ribose e frutose.  

b) amido, maltose, glicose e desoxirribose.  

c) coniferina, lactose, maltose e desoxirribose.  

d) amido, celulose, glicogênio e frutose.  

e) ácido hialurônico, quitina, frutose e ribose.  

  

2)Glicogênio e celulose têm em comum, na sua 

composição, moléculas de:  

a) aminoácidos         

b) ácidos graxos  
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c) carboidratos    

d) proteínas   

e) glicerol  

  

3) Os glicídios que podem ser hidrolisados dando 

outros glicídios de moléculas menores são 

chamados:  

a) glicoses      d) osídeos  

b) monossacarídeos   e) polipeptídios  

c) esterídeos  

  

4) Qual é o tipo de substância que exerce 

fundamentalmente função energética no 

metabolismo energético da célula?  

a) proteína       d) enzimas  

b) hidratos de carbono   e) vitaminas  

c) fosfolipídios  

  

5) São considerados polissacarídeos:  

a) lactose e maltose      d) amido e glicogênio  

b) amido e lactose      e) glicose e frutose  

c) glicogênio e glicose  

  

6) O polissacarídeo formado por unidades de 

glicose e que representa a principal forma de 

armazenamento intracelular de glicídios nos 

animais é denominado:  

a) amido    d) volutina     

b) colesterol   e) glicogênio  

c) ergosterol    

    

7) A hidrólise de um polissacarídeo (OSÍDEO) 

resulta em muitas moléculas de:  

a) oses     d) água e sais minerais  

b) água     e) amido  

c) sais minerais  

  

 

8) Dentre as substâncias relacionadas, qual delas 

representa o principal suprimento energético de 

preferência das células?  

a) proteínas      d) vitaminas  

b) celulose      e) água  

c) glicose  

 

  9) São considerados oses ou monossacarídeos:  

  a) maltose e glicose      d) glicose e frutose  

b) sacarose e maltose    e) amido e sacarose  

c) amido e glicogênio  

  

10)Polissacarídeo que participa da parede 

celular dos vegetais:  

a) celulose            d) glicogênio  

b) quitina            e) cerídeo  

c) amido 

 

 

11) São carboidratos muito importantes na 

síntese dos ácidos nucléicos:  

a) glicose e galactose  

b) glicose e monose    

c) ribose e glicose  

d) ribose e desoxirribose 

e)glicose e desoxirribose 

  

12) A quitina, substância que forma o 

exoesqueleto dos artrópodes, é classificada 

quimicamente como:  

a) monossacarídio    d) esteróide  

b) lipídio simples    e) carotenóide  

c) mucopolissacarídeo  

  

13) Os lipídios são:  

a) os compostos energéticos consumidos 

preferencialmente pelo organismo.  

b) mais abundantes na composição química 

dos vegetais do que na dos animais.  

c) substâncias insolúveis na água mas solúveis 

nos chamados solventes orgânicos (álcool, 

éter, benzeno).  

d) presentes como fosfolipídios no interior da 

célula, mas nunca na estrutura da 

membrana plasmática.  

e) compostos orgânicos formados pela 

polimerização de ácidos carboxilícos de 

cadeias pequenas em meio alcalino.  

  

14) Os lipídios mais comumente usados na 

nossa alimentação são integrantes do grupo 

dos:  

a) monoglicerídios  

b) triglicerídios      

c) cerídios  

d) esterídios 

e) lipídios complexos 

 

15) A respeito do colesterol não é correto 

dizer:   

a) é um álcool de cadeia fechada de estrutura 

complexa.  

b) não participa da composição dos triglicerídios.  

c) é integrante da fórmula dos lipídios ditos 

esterídios ou esteróides.  

 

d) é encontrado na composição da cortisona e dos 

hormônios sexuais.  

e) é um lipídio que se acumula na parede das 

artérias, provocando estreitamento e obstrução 

desses vasos sangüíneos (aterosclerose).  
  

Parte III: Vitaminas  

1) Afecção bucal, com irritação das gengivas, 

que se tornam vermelhas e facilmente 

sangrantes, enfraquecimento  dos dentes, 

quadros hemorrágicos generalizados e 
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principalmente articulares e digestivos são 

consequências da falta de vitamina:  

a) A   

b) B  

c) C  

d) D  

e) E  

  

2) Existe uma vitamina muito importante para o 

bom funcionamento do nosso organismo, visto 

ser necessária à formação de uma série de 

substâncias indispensáveis à coagulação do 

sangue. Por isso, quando se verifica sua 

deficiência, a coagulação sanguínea fica 

prejudicada.  

O texto acima refere-se à vitamina:  

a) A  

b) C  

c) D  

d) E. 

e) K.  

 

  

3) A carência das vitaminas C, D e B12 produz, 

respectivamente:  

a) o raquitismo, o beribéri e o escorbuto.  

b) o beribéri, o raquitismo e a anemia.  

c) o escorbuto, o beribéri e o raquitismo.  

d) o beribéri, o escorbuto e o raquitismo  

e) o escorbuto, o raquitismo e a anemia.  

  

4) "Vitamina que pode ser fabricada na pele, por 

estimulação da radiação ultravioleta e relacionada 

à fixação do cálcio nos ossos. Sua falta em 

crianças provoca o raquitismo." 0 texto refere-se 

à vitamina:  

a) A  

b) B  

c) C  

d) D  

e) E  

  

5) 0 escorbuto, uma doença comum nas longas 

viagens marítimas nos séculos passados, 

caracteriza-se por hemorragias nas mucosas, sob 

a pele e nas articulações. Seu aparecimento é 

decorrente da falta de vitamina:  

 

a) C.  

b) A.  

c) D.  

d) K.  

e) B6.  

 

6) A deficiência de vitamina K pode causar 

tendência hemorrágica porque:  

a) diminui a síntese hepática de protrombina.  

b) aumenta a fragilidade das hemácias.  

c) aumenta a fragilidade capilar.  

d) diminui o número de plaquetas.  

e) diminui a síntese de fibrinogênio.  

  

7) 0 raquitismo é causado pela carência de 

vitamina:  

a) C.  

b) B12  

c) A.  

d) D.  

e) B6.  

  

 

8) 0 escorbuto, o raquitismo, a xeroftalmia e o 

beribéri são, respectivamente, alterações 

provocadas pela carência das seguintes 

vitaminas: 

a) C, D, A, B1  

b) C, D, E, A  

c) C, A, E, B2  

d) C, A, E, B1 

e) K, C, B, A  

 

9) Quanto às vitaminas, todas as afirmativas 

abaixo são corretas, exceto:  

a) A vitamina A, encontrada principalmente em 

ovos e leite, é protetora do epitélio e sua 

carência pode determinar a cegueira 

noturna.  

b) A vitamina D, encontrada principalmente 

nas frutas cítricas, age no metabolismo das 

gorduras e sua carência pode determinar o 

beribéri.  

c) A vitamina B12 pode ser sintetizada por 

bactérias intestinais e sua carência pode 

determinar a anemia perniciosa.  

d) A vitamina C, encontrada em vegetais, 

mantém normal o tecido conjuntivo e sua 

carência pode determinar o escorbuto.  

e) A vitamina K atua como um dos fatores 

indispensáveis à coagulação sanguínea.  

 

Parte IV: Proteínas  

  

1) A transformação do leite em coalhada se 

deve:  

a) à desnaturação espontânea das proteínas 

do leite.  

b) à acidificação progressiva pelo 

envelhecimento da lactose.  

c) ao desdobramento das proteínas pela ação 

de microorganismos.  

d) à coagulação enzimática da lactose e das 

proteínas.  

e) à coagulação das proteínas (desnaturação) 

pelo ácido produzido na fermentação da 

lactose.  
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 2) Obteve-se da hidrólise de uma substância de 

origem animal: glicina, serina, histidina, lisina, 

arginina e fenilalanina.  A substância hidrolisada 

era:  

a) um polissacarídeo.  d) uma proteína.  

b) um ácido nucleico.  e) uma cetose.  

c) um lipídio.  

  

3) A ligação peptídica resulta da união entre o 

grupo:  

a) carboxila de um aminoácido e o grupo 

carboxila do outro.  

b) carboxila de um aminoácido e o grupo amina 

do outro.  

c) amina de um aminoácido e amina do outro.  

d) amina de um aminoácido e radical R do outro.  

e) carboxila de um aminoácido e radical R do 

outro.  
  

4) Para melhor suprir deficiência de proteína a 

dieta deve incluir;  

a) farinha de trigo  

b) laranja  

c) banha    

d) chocolate  

e) ovo  

  

5) O componente não-aquoso da célula é 

constituído na sua maior parte por:  

a) carboidratos   d) ácido ribonucléico  

b) lipídios     e) proteínas  

c) ácido desoxirribonucléico  

  

6) Nome da ligação que ocorre entre dois 

aminoácidos:  

a) aminoacética          d) peptídica  

b) protéica              e) glicosídica  

c) lipídica  

  

7)  Considere as seguintes afirmativas:  

I. As proteínas são substâncias de grande 

importância para os seres vivos: muitas 

participam da construção da matéria viva.  

II. As proteínas chamada enzimas facilitam 

reações químicas celulares.  

III. Os anticorpos, que também são proteínas, 

funcionam como substâncias de defesa.  
  

Assinale:  

a) se somente I estiver correta.  

b) se somente II estiver correta.  

c) se somente III estiver correta.  

d) se I e II estiverem corretas.  

e) se todas estiverem corretas.  
  
8)Não é função básica das proteínas:  

a) atuar no sistema imunológico  

b) participar da coagulação sanguínea  

c) catalisar reações metabólicas  

d) transportar energia através da célula  

e) transportar O2 pelo organismo  

  

9) Uma proteína retirada de célula epitelial 

humana possui: 10 VAL, 32 ALAN, 14 TREON, 

27 HISTID, 49 GLIC, 24 LIS. De células 

sanguíneas do mesmo individuo, foi extraída 

outra proteína, cuja hidrólise demonstrou ser 

formada de:  

10 VAL, 32 ALAN, 14 TREON, 27 HISTID, 49 

GLIC, 24 LIS.   

Em face de tais informações, é lícito concluir 

que:  

a) trata-se  da  mesma  proteína, 

pois  em  ambos encontramos o 

mesmo número de aminoácidos.  

b) trata-se da mesma proteína, pois a 

quantidade de cada aminoácido é igual em 

ambas.  

c) trata-se da mesma proteína, pois ambas 

têm os mesmos aminoácidos.  

d) trata-se de proteínas diferentes, pois foram 

obtidas de células estrutural, embrionária e 

funcionalmente diferentes.  

e) pode-se tratar de proteínas iguais ou 

diferentes, pois só a análise da disposição 

dos aminoácidos poderá revelar a 

identidade ou a diferença entre elas.  

 

10) As proteínas são compostos:  

a) formados por carboidratos e lipídios unidos 

por pontes de hidrogênio  

b) formados por aminoácidos unidos por 

ligações peptídicas  

c) de tamanho muito pequeno 

(micromoléculas) e que ocorrem em baixa 

concentração dentro da célula  

d) que não fazem parte da constituição 

química dos cromossomos  

e) responsáveis diretamente pela transmissão 

da informação genética  

  

11) Num polipeptídio que possui 84 ligações 

peptídicas, os respectivos números de: 

Aminoácidos e de Grupamento(s) Amino-

terminal e Grupamento(s) Ácidoterminal são:  

a) 84, 1, 1  

b) 85, 1, 1  

c) 85, 84, 84.  

d) 84, 85, 85  

e) 1, 85, 85  

  

12) A hidrólise de uma proteína produz:  

a) aminas  

b) alcoóis  

c) aminoácidos  

d) ácidos carboxílicos  

e) ésteres   
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13) Chama-se  aminoácido  essencial 

 ao aminoácido que:  

a) não é sintetizado no organismo humano.  

b) é sintetizado em qualquer organismo animal.  

c) só existe em determinados vegetais.  

d) tem função semelhante à das vitaminas.  

e) é indispensável ao metabolismo energético.  

  

14) São alimentos ricos em proteínas:  

a) leite, carne e soja  

b) leite, carne e mandioca  

c) leite, ovo e farinha de milho  

d) leite, café e banana  

e) leite, batata e azeite   

  

15) Os meios de comunicação, recentemente, 

divulgaram que a venda de carne para a 

população caiu em 60%, sem haver aumento 

no consumo de aves e peixes. Este fato é 

preocupante porque indica que foi reduzida a 

ingestão de nutrientes com função plástica, 

que são:  

a) glicídios  

b) vitaminas  

c) proteínas  

d) lipídios  

e) sais minerais  

  

16) Chama-se peptídica a ligação entre:  

a) dois dissacarídios.  

b) um lpídio e um aminoácido.  

c) dois ácidos aminados.  

d) dois ácidos graxos.  

e) duas oses.  

  

17) Leia o texto a seguir:  

 

 “Ceará joga fora opção alimentar”  

  

 Segundo pesquisas da UFC, a cada ano 800 

toneladas de carne de cabeça de lagosta não 

são aproveitadas sendo lançadas ao mar. “O 

estudo sobre hidrólise enzimática de 

desperdício de lagosta”, título do pesquisador 

Gustavo Vieira , objetiva o uso de material de 

baixo custo para enriquecer a alimentação de 

populações carentes. O processo consiste na 

degradação de moléculas orgânicas complexas 

em simples por meio de um catalizador e na 

posterior liofilização. O pó resultante é de alto 

teor nutritivo, com baixa umidade e resiste, em 

bom estado de conservação, por longos 

períodos.  

    (Jornal do Brasil - 27/08/94)  

    

Com base nos processos descritos no artigo 

acima, assinale a opção correta:  

a) As moléculas orgânicas simples obtidas são 

glicerídios que são utilizados pelo organismo 

com função reguladora.  

b) As moléculas orgânicas complexas 

empregadas são proteínas que, ao serem 

digeridas em aminoácidos são utilizadas 

pelo organismo com função estrutural.  

c) O catalizador do processo é uma enzima 

capaz de degradar proteínas em 

monossacarídios essenciais à liberação de 

energia para as atividades orgânicas.  

d) A hidrólise enzimática de moléculas 

orgânicas complexas é realizada por 

catalizador inorgânico em presença de 

água.  

e) O alto teor nutritivo do produto é devido ao 

fato de as moléculas orgânicas simples 

obtidas serem sais minerais indispensáveis 

ao desenvolvimento orgânico.  

Parte V: Enzimas  

  

1) Um coelho recebeu, pela primeira vez, a 

injeção de uma toxina bacteriana e manifestou 

a resposta imunitária produzindo a antitoxina 

(anticorpo).  Se após certo tempo for aplicada 

uma segunda injeção da toxina no animal, 

espera-se que ele:  

a) não resista a essa segunda dose.  

b) demore mais tempo para produzir a 

antitoxina.  

c) produza a antitoxina mais rapidamente.  

d) não produza mais a antitoxina por estar 

imunizado.  

e) produza menor quantidade de antitoxina.  

  

 

2) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª:  

1- Vacina antitetânica  
2- Soro antitetânico  

        

(    ) contém anticorpos  

(    ) contém antígenos  

(    )induz imunidade passiva  

(    ) induz  imunidade ativa  

(    ) é um toxóide  

  

  A resposta correta é (de cima para baixo):  

a) 1, 1, 2, 1, 2.  

b) 1, 2, 1, 1, 2.  

c) 1, 2, 2, 2, 1.  

d) 2, 1, 2, 1, 1.  

e) 2, 1, 2, 2, 1.  

  

3) 0 gráfico seguinte relaciona a velocidade de 

uma reação química catalisada por enzimas com a 

temperatura na qual esta reação ocorre. Podemos 

afirmar que:  
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a) a velocidade da reação independe da 

temperatura.  

b) existe uma temperatura ótima na qual a 

velocidade da reação é máxima.  

c) a velocidade aumenta proporcionalmente à 

temperatura.  

d) a velocidade diminui proporcionalmente à 

temperatura.  

e) a partir de uma certa temperatura, inverte-se o 

sentido da reação.  

  

4) Considerando-se a definição de enzimas, 

assinale a alternativa correta:  

I. - São catalisadores orgânicos, de 

natureza proteica, sensíveis às 

variações de temperatura.  

II. - São substâncias químicas, de natureza 

lipídica, sendo consumidas durante o 

processo químico.  

III. - Apresentam uma região chamada 

centro ativo, à qual se adapta a 

molécula do substrato. 

 

a) apenas a afirmativa I é correta.  

b) apenas as afirmativas II e III são corretas.  

c) apenas as afirmativas I e III são corretas.  

d) todas as afirmativas são corretas.  

e) nenhuma afirmativa é correta.  

  

5) Sobre as enzimas, está errado dizer que:  

a) são todas proteínas que podem ou não 

estar associadas a moléculas de outra 

natureza.  

b) agem acelerando reações químicas que 

normalmente se processariam muito 

lentamente.  

c) independentemente da temperatura ou do 

pH do meio, uma vez unidas ao substrato 

sobre o qual agem, as enzimas exercem sua 

função.  

d) há enzimas que agem mais rapidamente do 

que outras.  

e) é possível anular ou diminuir a atividade de 

uma enzima.  

  

6) As enzimas são:  

a) carboidratos que têm a função de regular o 

nível de açúcar (glicose) no sangue dos 

animais superiores.  

b) proteínas que têm a função de catalisar 

reações químicas nos seres vivos.  

c) proteínas com função estrutural que entram 

na constituição da parede celular dos 

vegetais.  

d) lipídios que têm a função de fornecer 

energia para as reações celulares.  

e) mucopolissacarídeos que têm a função 

estrutural nos exoesqueletos de artrópodes.  

  

Parte VI: Ácidos Nucleicos  

  

1) A diferença entre DNA e RNA, com relação 

às bases, é:  

a) DNA tem uracil e citosina.  

b) RNA tem timina e adenina.  

c) DNA tem guanina e uracil.  

d) DNA tem uracila e timina.  

e) RNA tem adenina e uracila.  

 

2) Considerando que, no DNA de uma 

determinada espécie, 35% do total de bases 

nitrogenadas é representado pela guanina, a 

proporção de adenina é:  

a) 15%  

b) 35%  

c) 45%  

d) 65%  

e) 70%  
 

3) A sequência de aminoácidos de uma proteína é 

determinada pela sequência de:  

a) pentoses da molécula de DNA.  

b) pentoses da molécula de RNA mensageiro.  

c) bases da molécula de DNA.  

d) bases da molécula de RNA transportador.  

e) bases da molécula de RNA ribossômico.  

 

4) Fazendo-se uma análise, por hidrólise, de 

moléculas de ácidos nucléicos, verifica-se o 

aparecimento de:  

a) açúcar, fosfato e bases nitrogenadas  

b) proteínas, fosfato e bases nitrogenadas  

c) aminoácidos, açúcar  e fosfato  

d) pentoses, bases nitrogenadas e aminoácidos  

e) pentoses, aminoácidos e fosfato  

  

5) Duas cadeias polinucleotídicas, ligadas entre 

si por pontes de hidrogênio, são constituídas 

por fosfato, desoxirribose, citosina, guanina, 

adenina e timina. O enunciado anterior refere-

se à molécula de:  

a) ATP     d) DNA   

b) FAD      e) NAD  

c) RNA  
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6)Considerando-se o total de bases nitrogenadas 

do DNA de um mamífero qualquer, igual a 100, se 

nela existirem 20% de adenina, a porcentagem 

de guanina será:  

a) 20 %     d) 60 %  

b) 40 %     e) 10 %  

c) 30 %  

  

7) Sobre o DNA é incorreto afirmar que:  

a) é encontrado em todos os pontos da célula.  

b) origina o RNAm.  

c) reproduz-se por processo semiconservativo.  

d) é integrante dos genes nos cromossomos.  

e) constitui-se de dupla cadeia de nucleotídeos.  

  

8) Uma cadeia de RNA mensageiro é formada a 

partir  de uma fita de DNA, que apresenta a 

seguinte seqüência de  bases  nitrogenadas: 

TAAATGGCG.  Sendo A= adenina, C= citosina, G= 

guanina, T= timina e U= uracil, a seqüência das 

bases da cadeia do RNA mensageiro formada 

deve ser:  

 

a) CGGGCAAUA  

b) UTTTUCCGC  

c) UTAAUUUGU  

d) ACCCAUUGU  

e) AUUUACCGC  

  

9)A modificação de uma sequência 

nucleotídica de um trecho de uma molécula de 

DNA, transmitida pela reprodução, caracteriza 

o fenômeno da:  

a) duplicação     d) ligação  

b) permutação   e) replicação  

c) mutação  

 

 

 

Bom estudo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


