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Exercícios sobre bioquímica 

 

Exercícios 

 

1. 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 colóides 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 

 

 

2. A água é peça chave em reações do organismo. Quais são os exemplos de reação em que a água é 

incorporada ou liberada, respectivamente, durante o metabolismo dos organismos? 

 

 

3. Porque a regulação de pH é tão importante para os seres vivos? Como os sais minerais participam 

desta regulação? 

 

 

4. As plantas e animais utilizam diversos componentes químicos na formação de partes importantes de 

seus organismos ou na construção de estruturas importantes em sua sobrevivência. A seguir estão 

citados alguns: 

I. O esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo. 

II. As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídeos. 

III. Os favos das colmeias são constituídos por lipídios. 

IV. As unhas são impregnadas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeabilizadas. 

Estão corretas as afirmativas 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e III. 
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5. Os lipídeos são os nutrientes de maior teor calórico, seguidos por carboidratos e proteínas. A elevação 

dos níveis sanguíneos de insulina é um dos principais sinais responsáveis pela mobilização dos 

excedentes nutricionais sob forma de lipídeos pelo tecido adiposo. Com o intuito de evitar esse efeito 

da insulina, muitas pessoas recorrem a uma dieta baseada na ingestão exclusiva de lipídeos e proteínas. 

Apesar de seus efeitos sobre a saúde serem discutíveis, esse tipo de dieta pode conduzir efetivamente 

a uma perda e massa corporal (peso). Explique por que uma dieta baseada na exclusão total dos 

carboidratos, apesar do seu alto valor calórico, não leva ao acúmulo de lipídeos no tecido adiposo. 

 

 

6. Em 25 de abril de 1953, um estudo de uma única página na revista inglesa Nature intitulado A estrutura 

molecular dos ácidos nucléicos, quase ignorado de início, revolucionou para sempre todas as ciências 

da vida sejam elas do homem, rato, planta ou bactéria. James Watson e Francis Crick descobriram a 

estrutura do DNA, que permitiu posteriormente decifrar o código genético determinante para a síntese 

proteica. 

a) Watson e Crick demonstraram que a estrutura do DNA se assemelha a uma escada retorcida. 

Explique a que correspondem os “corrimãos” e os “degraus” dessa escada. 

b) Que relação existe entre DNA, RNA e síntese proteica? 

c) Como podemos diferenciar duas proteínas? 

 

 

7. Em 2004, comemorou-se 50 anos da publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que 

estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA). Entre as 

afirmativas a seguir, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Uma cadeia simples de DNA é constituída de nucleotídeos, compostos por uma desoxirribose 

ligada a um fosfato e a um aminoácido. 

b) A polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da existência 

de uma fita molde. 

c) Os nucleotídeos são polimerizados por meio de ligações fosfodiéster entre o fosfato e a base 

nitrogenada. 

d) Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla-hélice, por meio da formação de pontes de 

hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 

e) As duas cadeias de uma dupla-hélice possuem a mesma orientação, e suas sequências de bases 

são complementares. 

 

 

8. Um problema do estilo de vida nas grandes cidades é que as pessoas, cada vez menos, tomam banhos 

de sol. Dentre fatores que podem decorrer desse problema está o aumento da predisposição à 

osteoporose, que é a descalcificação dos ossos, ou o raquitismo, em crianças. Qual a vitamina, cujo 

precursor é ativado por luz solar, envolvida nesses processos? Qual a função dessa vitamina na 

prevenção das doenças mencionadas acima? 
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9. 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. 

 

 

10. Analise as afirmações sobre avitaminoses ou doenças de carência, que são formas de estados 

mórbidos, ou seja, são doenças causadas pela ou carência de uma ou mais vitaminas no organismo: 

I. O escorbuto é uma doença que se instala pela falta de Vitamina D. 

II. O raquitismo é uma doença que surge pela falta de Vitamina C. 

III. A xeroftalmia, que pode levar à cegueira, é consequência da falta de Vitamina A. 

IV. O beribéri é causado pela falta de vitamina do Complexo B. 

Estão corretas as afirmações: 

a) Apenas I, II e III. 

b) I, II, III e IV. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas III e IV. 
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Gabarito 

 

1. C 

Afirmativa II está incorreta pois a água atua na manutenção sim; 

Afirmativa V está incorreta pois ativador enzimático é uma molécula que une enzima e aumenta a sua 

atividade, um exemplo é a frutose. 

 

2. A fotossíntese é um processo bioquímico em que a água é incorporada em moléculas orgânicas. Na 

reação, átomos de hidrogênio da água produziram a glicose e os átomos de hidrogênio desta água serão 

liberados como oxigênio molecular: dióxido de carbono (CO2) + água (H2O) + luz solar = glicose 

(C6H12O6) + oxigênio molecular (O2). A respiração aeróbica é um exemplo de reação bioquímica em que 

a água é um produto: glicose (C6H12O6) + oxigênio molecular (O2) = dióxido de carbono (CO2) + água 

(H2O).  

 

3. O potencial de hidrogênio (pH) é a medida de íons de hidrogênio (H+) em solução. A regulação de pH, de 

acordo com a necessidade de cada órgão ou tecido é muito importante para o organismo já que as 

enzimas que atuam neles somente trabalham em uma escala de pH e muitas proteínas só ficam ativas 

sob alguns nívies específicos de pH. Ainda mais, as reações bioquímicas dependem de níveis corretos de 

pH para acontecerem. 

 

4. B 

I. Correta. O exoesqueleto dos insetos é constituído por quitina, que é um polissacarídeo. 

II. Errada. As células vegetais possuem uma parede formada por celulose, que é um polissacarídeo. 

III. Correta. As abelhas utilizam a cera, um lipídio, para construir suas colmeias. 

IV. Errada. As unhas realmente possuem substâncias que as deixam mais rígidas e resistentes, mas essa 

substância não é um polissacarídeo, e sim uma proteína chamada de queratina. 

 

5. A secreção de insulina pelo pâncreas ocorre em resposta ao aumento da glicemia. Como a dieta não 

possui carboidratos, não há elevação da glicemia, logo, não ocorre acúmulo de reserva de lipídios no 

tecido adiposo. 

 

6.  

a) No modelo para o DNA proposto por Watson e Crick, os “corrimãos” da escada correspondem a uma 

sucessão de fosfatos e pentoses (desoxirriboses). Os “degraus”, por sua vez, representam os pares 

de bases nitrogenadas (adenina pareada com timina e citosina pareada com guanina). 

b) A informação genética contida no DNA consiste numa sequência específica de bases nitrogenadas. 

Essa informação é transferida, na transcrição, à molécula de RNA mensageiro, cuja sequência de 

bases determinará a sequência de aminoácidos na molécula de proteína em formação (tradução). No 

processo de tradução, atuam ainda dois outros tipos de RNA: o RNA-t (transportador), que leva os 

aminoácidos ao ribossomo - local da síntese -, e o RNA-r (ribossômico), que faz parte da estrutura do 

ribossomo. 

c) Quanto à sua estrutura, duas proteínas podem ser diferenciadas pelo número total de aminoácidos 

que contêm, pelos tipos de aminoácidos nelas existentes, ou, ainda, pela sequência dos aminoácidos 
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ao longo da cadeia polipeptídica. Em termos de função, as proteínas podem ser estruturais, de 

catálise (enzimas) ou de defesa (anticorpos). 

 

7. D 

Os nucleotídeos do DNA são compostos por uma desoxirribose ligada a um fosfato e a uma base 

nitrogenada; a polimerização de uma fita simples de DNA depende da existência de uma fita molde; fosfo-

diéster é uma ligação produzida entre dois grupos hidroxila (–OH) de um grupo fosfato e duas hidroxilas 

de outras duas moléculas através de uma dupla ligação éster; as duas cadeias de uma dupla-hélice 

possuem orientações diferentes. 

 

8. A vitamina D. Ela facilita a absorção de cálcio pelo organismo, que é essencial para o desenvolvimento 

saudável dos ossos e dos dentes. 

 

9. A 

A vitamina K é necessária para ocorrer a síntese da protrombina, uma proteína que converte o fibrinogênio 

solúvel em circulação no sangue em uma proteína chamada fibrana. Esta última é insolúvel e é 

componente principal de um coágulo sanguíneo. 

 

10. E 

O escorbuto é causado pela falta de vitamina C; o raquitismo surge pela deficiência de vitamina D. 

 

 


