
Descomplica para os fortes – Bioquímica

1) Se extrairmos o DNA total de células de músculo, baço e rim de um mesmo indivíduo,                
verificaremos que os tecidos apresentam genomas idênticos. Os RNA mensageiros das          
células desses três tecidos serão os mesmos? Justifique sua resposta.

2) As seqüências de RNA mensageiro a seguir codificam peptídeos com atividades           
biológicas específicas. Suponha que mutações no DNA tenham causado as seguintes          
mudanças nas duas moléculas de mRNA (1 e 2).
Molécula 1:
UCU GUU AUU UAU UCU → UCU GUC AUU UAU UCU
Molécula 2:
GCU CAU AGA GAU GGU → GCU CAU AGC GAU GGU
A tabela resumida do código genético mostra alguns códons e seus aminoácidos           
correspondentes.

Em qual das mudanças (1 ou 2) há risco de perda ou de diminuição da atividade biológica?                
Justifique sua resposta.

3) Um pesquisador isolou uma bactéria de uma fonte termal (água a 67 °C) e uma outra de                 
um lago frio (água a 7 °C). Ao analisar a composição em bases nitrogenadas do DNA de cada                 
uma das bactérias, encontrou uma proporção muito maior de pares G-C na bactéria da fonte              
termal com relação à do lago frio. Por quê?

4) Embora as células do corpo usem energia continuamente, a maioria dos animais não             
come continuamente. Portanto, devem armazenar moléculas energéticas que possam ser         
consumidas de acordo com as suas necessidades. O gráfico abaixo mostra, numa situação de             
jejum completo, a utilização, pelo organismo humano, de proteínas, lipídios e carboidratos.



Identifique as curvas que representam a utilização de cada um desses tipos de alimentos.             
Justifique suas respostas.

5) A variação da velocidade de uma reação enzimática foi medida em função da presença de               
concentrações crescentes do mesmo substrato. As enzimas foram obtidas de animais          
diferentes. A tabela abaixo mostra os valores de Km, uma constante que indica a             
concentração molar de substrato para qual a velocidade da reação enzimática foi a metade             
da velocidade máxima.

Enzima Km
I – Coelho 1,2 x 10-5

II – Rato 4,5 x 10-3

III – Homem 0,3 x 10-4

IV - Cão 1,3 x 10-6

O gráfico mostra as curvas de saturação de duas dessas enzimas com relação a esse mesmo               
substrato.

Todas as enzimas apresentam aproximadamente a mesma velocidade máxima (Vm).
a) Das enzimas listadas qual possui maior afinidade pelo substrato? Explique.

b) Escreva o nome dos seres vivos, em ordem crescente de afinidade de suas enzimas             
pelo substrato.

6) Os ruminantes são os herbívoros que melhor aproveitam a celulose ingerida. Entretanto            
pode-se afirmar que eles não são de fato consumidores apenas primários, mas também            
secundários.
a) Por quê?

b) Por que deve-se dar aos bois sal e uma fonte de nitrogênio, como a uréia?



7) Faz tempo, dei a um bebê doses de Mozart na mamadeira, Luiz Gonzaga como canções de                
ninar, Vivaldi e J.S. Bach, do maternal ao ensino médio. A boa alimentação musical deve              
começar na infância, ser completa, variada, incluindo degustação de produtos não          
perecíveis, para evitar avitaminose da alma. Dentre os direitos da criança deveria estar            
também a boa nutrição do espírito (adaptado do texto “A novela de Bizet” escrito por              
Tereza Halliday e publicado no Diário de Pernambuco, 12 de junho de 2003).
A saúde de seres humanos, principalmente crianças, sofre danos quando ficam por um            
longo período na ausência de luz solar, podendo ser acometidos por uma avitaminose.
a) De que vitamina esses indivíduos ficariam carentes sob tais condições?

b) Qual é o precursor de origem vegetal utilizado para a produção dessa vitamina, no corpo               
humano?

c) Que alteração ou deformidade essa avitaminose pode causar a esses indivíduos? Por quê?


