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Exercícios sobre proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos 
 

Exercícios 

 

1. Um grupo de pesquisadores constatou os seguintes sintomas de avitaminose em diferentes 
populações da América do Sul: escorbuto, raquitismo e cegueira noturna. 
Para solucionar essa situação, propuseram fornecer as seguintes vitaminas, respectivamente: 

a) C,D,E 

b) C,D,A 

c) E,B,A 

d) A,B,E 

e) C,B,A 
 

2. Um estudante recebeu um quebra-cabeça que contém peças numeradas de 1 a 6, representando 
partes de moléculas. 

 
Para montar a estrutura de uma unidade fundamental de uma proteína, ele deverá juntar três peças 
do jogo na seguinte sequência: 

a) 1, 5 e 3 

b) 1, 5 e 6 

c) 4, 2 e 3 

d)  4, 2 e 6 

 

3. Considere as quatro frases seguintes. 

I. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores de reações químicas. 

II. Cada reação química que ocorre em um ser vivo, geralmente, é catalisada por um tipo de enzima. 

III. A velocidade de uma reação enzimática independe de fatores como temperatura e pH do meio. 

IV. As enzimas sofrem um enorme processo de desgaste durante a reação química da qual 

participam. 

 

São verdadeiras as frases: 

a) I e III, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) I e II, apenas 

https://exerciciosweb.com.br/quimica-exercicios-gabarito/mol-calculos-estequiometricos-exercicios/
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4. "Megadoses de desconfiança" 
Utilização de tratamento alternativos e práticas de terapia ortomolecular provocam polêmica entre 
médicos. ("Época", 14/09/98) 
Algumas vitaminas, entre elas o ácido ascórbico e o tocoferol ou vitamina E, são preconizadas em 
doses elevadas pelos defensores da chamada medicina ortomolecular, com o objetivo de prevenir 
uma série de doenças provocadas, segundo eles, por um acúmulo de radicais livres no organismo. 
 
A utilização com essa finalidade está baseada na seguinte propriedade química dos compostos 
citados: 

a) Oxidante 

b) Detergente 

c) Redutora 

d) emulsionante 
 

 

5. Em um laboratório, ao tentar realizar, experimentalmente, a síntese “in vitro” de uma proteína, um 
grupo de pesquisadores verificou que dispunha, no laboratório, de ribossomos de sapo, de RNA 
mensageiro de rato, de RNAs transportadores de hamster e de uma solução de diversos 
aminoácidos de origem bacteriana. 
Ao fim do experimento, ao analisar a estrutura primária (sequência de aminoácidos) da proteína 
obtida, os pesquisadores deverão encontrar maior similaridade com uma proteína de 
a) Bactéria 
b) Sapo 
c) Rato 
d) Hamster 
e) várias das espécies acima 

 
 

6. O gato siamês é um animal de rara beleza, pois a pelagem de seu corpo é clara com extremidades - 

orelha, focinho, pés e cauda - escuras. A presença do pigmento que dá a cor negra a essas 

extremidades é o resultado da atividade de uma enzima que fica inativada acima de 34°. Explique por 

que esses animais têm a pelagem negra nas extremidades do corpo. 

 

 

7. Num organismo, um pesquisador verificou que uma molécula de DNA continha 22% de GUANINA. Com 

base nesta informação determine qual o percentual de cada uma das outras bases 
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Gabarito 

 

1. B 

A falta de vitamina C(ácido ascórbico) causa escorbuto; a falta de vitamina D (calciferol) causa o 

raquitismo na infância e osteomalácia em adultos; a falta de vitamina A (retinol) causa a cegueira 

noturna. 

 

2. D 

Uma proteína é formada por aminoácidos. Para ser aminoácido, a molécula precisa ter um grupamento 

amino e uma carboxila e, o carbono necessita estar ligado à um radical, que na questão é representada 

pelo número 4, 2 e 6. 

 

3. E 

As enzimas são os principais catalizadores biológicos; as enzimas possuem uma temperatura e pH 

ótimo para poderem exercer sua função; as enzimas não sofrem alteração (catalizadores não se 

alteram). 

 

4. C 

Radicais livre são produzidos na respiração celular aeróbica e promovem a oxidação de moléculas 

inorgânicas. As vitaminas A, C e E evitam a oxidação (são antioxidantes) e, assim prolongam a nossa 

vida e evitam o envelhecimento precoce. A oxidação consiste na retirda de elétrons, ou seja, tem papel 

reduror. 

 

5. C 

RNA mensageiro é o que define/carrega a sequência de códigos que determinam a ordem de 

aminoácidos da proteína formada. 

 

6. A enzima se inativa quando a temperatura se eleva. Na maior parte do corpo, em que a temperatura é 

maior, a enzima está inativa, porém, nas extremidades, que perdem mais calor, as enzimas podem estar 

ativas produzindo pigmento. 

 

7. Guanina se liga com citosina (na mesma proporção); adenina se liga com timina ou uracila (em mesma 

proporção). Todas essas ligações juntas precisam chegar a 100%. Então, se guanina possui 22%, 

citosina também possuirá 22%, somando 44%. Para chegar a 100%, faltam 56%, dividido por 2 (metade 

adenina e metade timina), adenina e timina terão 28% cada uma. 

Guanina: 22% 

Citosina: 22% 

Adenina: 28% 

Timina: 28% 


