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Vitaminas e Ácidos nucléicos 
 

Resumo 

 

Vitaminas 

São compostos orgânicos essenciais ao funcionamento pleno do organismo, em quantidades apropriadas (baixa 

quantidade por dia). O organismo é incapaz de sintetizar estes nutrientes, e, portanto, devem ser obtidos a partir 

da alimentação. São substâncias que não sofrem digestão, e, ao serem absorvidas, podem atuar associado a 

enzima (coenzimas) e como antioxidantes, reduzindo a concentração de radicais livres na célula. Podem ser 

classificados de acordo com a solubilidade, entre hidrossolúveis e lipossolúveis. 

• As lipossolúveis, por se dissolverem na gordura, são mais facilmente armazenadas pelo corpo, havendo 

então riscos de hipervitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas A, D, E e K. 

• As hidrossolúveis, por se dissolverem na água, são mais facilmente eliminadas pelo corpo, havendo 

então riscos de hipovitaminoses. Entre elas, podemos destacar a vitamina C e as do Complexo B. O 

excesso a longo prazo pode causar danos aos rins. 

Abaixo, uma tabela mostrando algumas vitaminas, suas fontes, as consequências da falta delas no organismo 

(hipovitaminoses ou avitaminose) e suas funções no organismo: 

Vitaminas Fontes 
Doenças provocadas pela carência 

(avitaminoses) 
Funções no organismo 

A 

Fígado de aves, 

animais e cenoura 

Problemas de visão, secura da pele, 

diminuição de glóbulos vermelhos, 

formação de cálculos renais 

Combate radicais livres, 

formação dos ossos, pele; 

funções da retina 

D 
Óleo de peixe, fígado, 

geme de ovos 

Raquitismo e osteoporose Regulação do cálcilo do 

sangue e dos ossos 

E 
Verduras, azeite e 

vegetais 

Dificuldades visuais e alterações 

neurológicas 

Atua como agente 

antioxidante 

K 

Fígado e verduras de 

folhas verdes, abacate 

Deficiência na coagulação do 

sangue, hemorragias 

Atua na coagulação do 

sangue, previne osteoporose, 

ativa a osteocalcina 

(importante proteína dos 

ossos) 

B1 

Cereais, carnes, 

verduras, levedo de 

cerveja 

Beribéri Atua no metabolismo 

energético dos açúcares 

B2 

Leites, carnes, 

verduras 

Inflamações na língua, anemias 

seborreia  

Atua no metabolismo de 

enzimas, proteção no 

sistema nervoso 

B5 

Fígado, cogumelos, 

milho, abacate, ovos, 

leite, vegetais 

Fadigas, cãibras musculares, 

insônia 

Metabolismo de proteínas, 

gorduras e açúcares 

B6 

Carnes, frutas, 

verduras e cereais 

Seborreia, anemia, disturbios de 

crescimento 

Crescimento, proteção 

celular, metabolismo de 

gorduras e proteínas, 

produção dos hormônios 

B12 
Fígado, carnes Anemia perniciosa Formação de hemácias e 

multiplicação celular 
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Ácidos Nucléicos 

Ácidos nucleicos são macromoléculas orgânicas  formadas por unidades conhecidas como nucleotídeos. Os 

nucleotídeos são compostos por uma pentose (um monossacarídeo com cinco carbonos), um radical fosfato, 

derivado do ácido ortofosfórico, e uma base nitrogenada. 

 

 
 

Entre os ácidos nucleicos, pode-se destacar o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido ribonucleico). 

As bases nitrogenadas são cinco, e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. 

• Púricas: adenina e guanina 

• Pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

É importante citar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, enquanto a uracila é uma base 

exclusiva do RNA. 

O pareamento das bases se dá da seguinte maneira: Adenina – Timina, Adenina – Uracila, Citosina – Guanina. 

Enquanto o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. A pentose que compõe 

o DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose que compõe o RNA é a ribose.  

 
 

Os seres vivos armazenam sua informação genética no DNA. Para garantir a hereditariedade, sem perda de 

carga genética, o DNA deve ser capaz de se autoduplicar. Para se expressar, o DNA precisa ser transcrito em 

RNA, e este RNA será traduzido em proteína, na síntese proteica. Os processos então são conhecidos como 

autoduplicação, transcrição e tradução. 
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O RNA pode ser dividido em: 

• RNA mensageiro, que leva a mensagem da proteína que deverá ser sintetizada 

• RNA ribossomal, que compõe os ribossomos, 

• RNA transportador, que transportará os aminoácidos para a proteína que será formada. 

 

 
 

Normalmente, o RNA não é capaz de se replicar, mas os retrovírus de RNA são capazes de fazer uma 

transcrição reversa, transcrevendo um DNA a partir do RNA, usando uma enzima conhecida como 

transcriptase reversa, enquanto outros vírus de RNA são capazes de replicar seu RNA através da enzima RNA 

replicase. 
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Exercícios 

 

1. Dentre as vitaminas abaixo, a mais provável de gerar uma hipovitaminose é: 

a) Vitamina A 

b) Vitamina D 

c) Vitamina E 

d) Vitamina K 

e) Vitamina C 

 

2. A vitamina responsável pela coagulação sanguínea é: 

a) Vitamina A 

b) Vitamina B1 

c) Vitamina B12 

d) Vitamina C 

e) Vitamina K 

  

3. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O nome ácido nucleico indica que as moléculas de DNA e RNA são ácidas e foram identificadas, a 

princípio, no núcleo das células. 

b) O DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e parte dos nucléolos, e também em 

pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. 

c) O ácido ribonucleico é encontrado no nucléolo, nos ribossomos, no citosol, nas mitocôndrias e nos 

cloroplastos. 

d) Tanto DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas 

menores, os nucleotídeos. 

e) As bases existentes na molécula de DNA são a adenina, guanina, citosina e uracila. 

  

4.  O diagrama a seguir representa um nucleotídeo de DNA com as subunidades 
X, Y

 e Z.  

 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA que identifica o nucleotídeo acima como sendo um monômero do DNA:  

a) X  é uma ribose.    

b) Y  é um fosfato.    

c)  Z  é uma timina.    

d)  X  é uma uracila.    

e)  Z  é um nucleosídeo 
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5. Analise as proposições, em relação aos ácidos nucleicos, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 

(     ) Os ácidos nucleicos são moléculas gigantes formadas por unidades chamadas de nucleotídeos.  
(     ) O RNA transportador é formado a partir de regiões específicas do DNA.  
(     ) O RNA ribossômico associado com proteínas forma os ribossomos.  
(     ) O DNA apresenta-se altamente condensado nas células procarióticas.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.   

a) F – V – V – F    
b) F – F – V – V    
c) V – V – V – F    
d) V – F – V – V    
e) V – F – F – V  
   

6. Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido e em razão de terem sido 

originalmente descobertos no núcleo das células. Sobre essas moléculas, podemos afirmar 

corretamente que  

a) as duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas 
por ligações fosfodiéster.     

b) uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células, 
o DNA somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma.     

c) na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações 
de hidrogênio.     

d) na composição dos nucleotídeos dessas moléculas, são encontradas uma hexose, um fosfato e 
uma base nitrogenada.     

e) se no DNA de uma célula forem encontrados 18%  de nucleotídeos com a base nitrogenada timina 

(T),  serão encontrados, também, 32%  de nucleotídeos com a base nitrogenada citosina (C).     
  

7. Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA presentes nas células 

dos seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que  

a) adenina e citosina são bases púricas componentes da molécula de RNA.    

b) adenina e citosina são bases pirimídicas, pois possuem um duplo anel de átomos de carbono e 

derivam de uma substância chamada pirimidina.    

c) timina e uracila são bases pirimídicas, sendo a timina exclusiva da composição do RNA.    

d) entre os cinco tipos principais de bases nitrogenadas, a adenina e a guanina derivam da purina; 

por isso, são denominadas bases púricas.    

 

8. A espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser (Libs, na sigla em inglês) é a tecnologia 

usada pelo robô Curiosity, da Nasa, em Marte, para verificação de elementos como ferro, carbono e 

alumínio nas rochas marcianas. Um equipamento semelhante foi desenvolvido na Embrapa 

Instrumentação, localizada em São Carlos, no interior paulista. No robô, um laser pulsado incide em 

amostras de folhas ou do solo e um conjunto de lentes instaladas no equipamento e focadas em um 

espectrômetro possibilita identificar os elementos químicos que compõem o material. 
Pesquisa Fapesp, janeiro de 2014. Adaptado. 

 

Incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado, por meio do 

espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de  

a) lipídios.    
b) proteínas.    
c) aminoácidos.     
d) glicídios.     
e) nucleotídeos.     
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9. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada 

pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar 

relacionada a uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma 

senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em 

carotenoides, como a cenoura. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores de  

a) hormônios, estimulantes da regeneração celular da retina.     

b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela respiração celular.     

c) vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras.     

d) tocoferol, uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos.     

e) vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes.   

 

10. A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas dependem do tipo 

de vitamina que está deficiente. Em um estudo realizado em diferentes populações humanas, foram 

constatados os seguintes sintomas e doenças relacionados a avitaminoses: 

 

(1) raquitismo 

(2) escorbuto 

(3) hemorragias 

(4) cegueira noturna.  

 

Assinale a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma das quatro avitaminoses 

acima identificadas.  
a) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de 

vitamina C. – (3) peixe como fonte de vitamina A. – (4) vegetais com folhas verdes como fontes de 

vitamina K.    
b) (1) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de 

vitamina C. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina K. – (4) abóbora, fígado e 

cenoura como fontes de vitamina A.    
c) (1) peixe, leite e gema de ovo como fonte de vitamina K. – (2) frutas cítricas como fontes de 

vitamina A. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (4) cenoura, abóbora e 

fígado como fonte de vitamina C.    
d) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) peixe, leite e gema de ovo como 

fontes de vitamina K. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina A. – (4) frutas 

cítricas como fontes de vitamina C.    
e) (1) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (2) cenoura, abóbora e fígado como 

fontes de vitamina C. – (3) frutas cítricas como fontes de vitamina K. – (4) peixe, leite e gema de 

ovo como fontes de vitamina A.    
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Gabarito 

 

1. E 

Vitaminas hidrossolúveis, como a Vitamina C, são eliminadas do organismo mais facilmente, 

acarretando hipovitaminoses com maior frequência. 

 

2. E 

A Vitamina K é responsável pela coagulação sanguínea, e sua carência pode provocar hemorragias. 

 

3. E 

Uracila é uma base do RNA, não do DNA. 

 

4. C 

O nucleotídeo apresentado possui uma timina (base nitrogenada, de DNA), identificada pela letra Z, pois 

a letra X representa um fosfato e a letra Y uma pentose.   

 

5. C 

Os nucleotídeos são moléculas que formam os ácidos nucleicos, DNA e RNA. O RNA transportador é 

formado a partir de regiões específicas do DNA. Os ribossomos são formados por RNA ribossômico e 

proteínas. O DNA de procariontes apresenta-se descondensado.   

 

6. E 

Como as bases nitrogenadas do DNA formam pares específicos (adenina com timina, e guanina com 

citosina), se há 18%  de timina haverá 18%  de adenina, havendo 32%  de guanina e 32%  de citosina, 

total de 100%.    

 

7. D 

As bases nitrogenadas derivadas da purina são a adenina e a guanina. As bases citosina, timina e uracila 

são derivadas da pirimidina.   
 

8. E 

Os nucleotídeos que formam as cadeias dos ácidos nucleicos (DNA e RNA) contém o elemento químico 

fósforo em sua composição.   
 

9. C 

A vitamina A é fundamental para a produção e o bom funcionamento dos fotorreceptores de luz na retina 

do olho. Esses fotorreceptores são os bastonetes.   
 

10. B 

A alternativa [B] relaciona correta e, respectivamente, as fontes alimentares e as vitaminas 

correspondentes.   
 


