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Exercícios sobre Bioquímica 
 

Exercícios 

 

1. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere à cor de pele. 

Assinale a alternativa, dentre as apresentadas, que corresponde às pessoas desse grupo que têm maior 

chance de apresentar deficiência de vitamina D e que estão mais sujeitas a fraturas ósseas. 

a) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 

frequentemente tomam sol. 

b) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 

frequentemente tomam sol. 

c) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 

raramente tomam sol. 

d) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente 

tomam sol. 

e) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente 

tomam sol.  

 

 

2. Considerando a definição de enzimas, assinale a alternativa correta: 

I. São catalisadores orgânicos, de natureza protéica, sensíveis às variações de temperatura. 

II. São substâncias químicas de natureza lipídica, sendo consumidas durante o processo químico 

III. Apresenta uma região chamada área ativa, 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 afirmações são corretas. 

e) Nenhuma afirmação é correta 

 

 

3. 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.  
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4. As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam juntamente 

com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades 

chamadas de doenças de carências. Sejam dados os seguintes sintomas de carências: 

I. córnea ressecada 

II. raquitismo na infância 

III. deficiência na coagulação sanguínea 

IV. anemia perniciosa 

 

Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das 

seguintes vitaminas: 

a) K, E, B2 e B12. 

b) B1, D, C e E. 

c) A, D, K e B12. 

d) A, E, K e C.  

 

 

5. O esquema a seguir representa uma das etapas do processo digestivo: 

 

As substâncias resultantes do processo representado são: 

a) amido e maltose.  

b) glicose e amido 

c) lactose e galactose. 

d) frutose e glicose. 

e) frutose e lactose. 

 

 

6. Na maioria dos animais e vegetais, a armazenagem de carboidratos se dá: 

a) respectivamente, na forma de glicogênio e amido. 

b) respectivamente, na forma de amido e celulose. 

c) respectivamente, na forma de maltose e glicose. 

d) exclusivamente, na forma de amido. 

e) exclusivamente, na forma de glicogênio. 
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7. Os lipídeos compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas tipicamente 

hidrofóbicas. Diferentes lipídeos podem cumprir funções específicas em animais e em vegetais. 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar. 

b) Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios, como os hormônios sexuais. 

c) Os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética em animais. 

d) O colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. 

 

 

8. O colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese dos 

hormônios esteróides e sais biliares. No plasma ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoprotéicos 

conforme mostra a figura: 

 

LDL - (Low Density Lipoprotein ou lipoproteína de baixa densidade)  

HDL - (High Density Lipoprotein ou lipoproteína de alta densidade)  

 

Considere a afirmativa:  

- Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, tromboses 

e infartos.  

Marque a opção que apresenta conclusão correta acerca desta afirmativa.  

a) Concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação da predisposição para o 

infarto.  

b) Alta concentração de HDL e baixa de LDL significam pequeno risco de infarto.  

c) Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam menor risco de infarto.  

d) O aumento das taxas de colesterol depende somente da alimentação e não é influenciado por 

fatores genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade física.  

e) A afirmativa é incorreta, pois não há provas significativas que correlacionem os níveis de colesterol 

com a incidência de tromboses e infartos. 
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9. Analise a figura a seguir que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática, pela 

modificação das condições às quais ela está exposta. 

 

Disponível em https://www.puc-

rio.br/vestibular/repositorio/provas/2011/download/provas/VEST2011PUCRio_GRUPOS_1_3_4_15102010.pdf 

Esta mudança é chamada de  

a) saturação e pode ser causada pela alteração do pH do meio.  

b) renaturação e pode ser causada pela alteração da temperatura do meio.  

c) saponifização e pode ser causada pela alteração de pH do meio.  

d) floculação e pode ser causada pela mudança de densidade do meio.  

e) desnaturação e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. 

 

 

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. 
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Gabarito 

 

1. E 

Indivíduos que comem alimentos pobres em cálcio, como frutas cítricas e arroz, estarão sujeitos a 

maiores riscos de fratura óssea (o cálcio é o principal mineral do osso); O sol é responsável por quase 

90% da vitamina D que o corpo recebe, pois ele faz sua síntese. Sendo assim, pessoas que tomam pouco 

sol podem ter ausência de vitamina D no organismo. 

 

2. C 

As enzimas são de natureza proteica e não são consumidas durante o processo químico. 

 

3. C 

A taxa de água varia em função de três fatores básicos: a atividade metabólica, a idade e a espécie. 

 

4. C 

A falta da vitamina A (retinol) causa xeroftalmia, que é caracterizada pelo ressecamento da córnea; A 

carência da vitamina D (calciferol) leva ao raquitismo; A vitamina K (filoquinona) age na coagulação do 

sangue, por isso sua ausência ocasiona deficiência na coagulação; Na anemia perniciosa há uma 

redução do número dos glóbulos vermelhos, ela é decorrente de uma deficiência da vitamina B12 

(cobalamina). 

 

5. D 

A quebra da sacarose resulta em glicose + frutose. 

 

6. A 

A forma de armazenamento de carboidratos em animais e fungos é através de síntese de glicogênio e 

de plantas é na forma de amido. 

 

7. D 

O colesterol não é utilizado como fonte energética, mas na produção de hormônios sexuais e na estrutura 

da membrana plasmática. 

 

8. B 

Pequenas taxas de LDL no sangue faz com que haja menor risco de ateromas, tromboses e infartos, pois 

ele é considerado o colesterol ruim e tende a formar placas nos vasos sanguíneos. 

 

9. E 

O aumento da temperatura pode causar a desnaturação de uma proteína enzimática., fazendo com que 

ela perca a sua função. 

 

10. B 

As proteínas são formados por um conjunto de aminoácidos que se unem através de ligações peptídicas. 

 


