
 

 

BIOLOGIA APROFUNDAMENTO DO ESTUDO DE BIOQUÍMICA PROF ESTEVAM 

CONTEÚDO: Metabolismo, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos 
 
 
 

1) (FUVEST -2003) O kwashiorkor e o marasmo são doenças infantis por deficiência nutricional encontradas em 

regiões subdesenvolvidas. Kwashiorkor é uma palavra de origem africana que significa “doença que afeta uma 

criança quando nasce outra (uma irmã ou um irmão)”. A doença caracteriza-se por retardo de crescimento, cabelos e 

pele descoloridos e inchaço do corpo, principalmente da barriga, devido ao acúmulo de líquido nos tecidos. Esse 

quadro decorre da falta quase completa de proteínas na dieta, a qual é constituída essencialmente por carboidratos.  

O marasmo, fraqueza extrema, caracteriza-se por atrofia dos músculos, ossos salientes e fácies de um velho; é 

um quadro de subnutrição completa causada por deficiência calórica e protéica.  

a) Explique a relação entre a causa do kwashiorkor e o significado atribuído a essa palavra africana.  

c) Explique por que a deficiência calórica faz a criança emagrecer.  

b) Porque alimentos protéicos são fundamentais na composição da dieta das crianças?  

 
2) Preencha as lacunas: 
   Os carboidratos são os mais importantes componentes do metabolismo ______________________, uma vez que 

são ricos em __________________________________. 

Eles são fabricados principalmente pelos _____________________ através do processo químico da 

________________________, aonde substâncias simples como o _________________ e a ________________ 

reagem por intermédio de enzimas e da _____________________________, produzindo o _____________ e a 

________________________. Esta pode ser polimerizada formando o _________________ (reserva de carboidrato 

dos vegetais) e o _________________ (reserva de carboidrato dos animais). 

   Como fonte de carboidratos para a alimentação podemos citar: 

________________________, ___________________________ e _________________________ 

 
3) Quanto aos carboidratos, responda: 
a) Qual a importância dos carboidratos para os seres vivos? 
b) Em que alimentos podemos encontrá-los? (3 exemplos) 
c) Aonde e através de que processo são principalmente produzidos? 
d) Cite exemplos de: 
i) monossacarídeos -  
ii) dissacarídeos -  
iii) polissacarídeos -  
 
4) Quanto aos lipídios, responda: 
a) Onde eles são encontrados nos seres vivos? 
b) Qual sua importância dos para os seres vivos? 
c) Cite exemplos dos lipídios abaixo com as respectivas funções: 
i) glicerídios -  
ii) cerídeos -  
iii) esteróides -  
 
5) Preencha as lacunas: 
   Da mesma forma que os polissacarídeos são formados por unidades básicas, que são os monossacarídeos, as 

proteínas são formadas por unidades básicas chamadas ______________________ que através de ligações 

______________________, formam os polipeptídios. Uma sequência de mais de ____________________ constitui 

uma ________________________________ que poderá ter papel ___________________ (como no caso do 



colágeno que aumenta a resistência dos ossos) ou de enzima 

(_______________________________________________________________________). 

   O que determina a função de uma proteína é sua ____________________________________ que por sua vez é 

determinada pela ____________________________________, ou seja, a sequência de 

__________________________da proteína. Uma variação drástica do __________ ou da _____________________ 

do meio pode levar á desnaturação de uma proteína que, tendo sua estrutura ____________________ 

modificada,___________________________. 

 
6) Quais as principais características da imunização ativa e passiva? Dê um exemplo de cada. 
 
7) Qual a diferença básica entre vacina e soro? 
 
8) (FUVEST) A tabela mostra a composição das bases nitrogenadas púricas, adenina e guanina, nos DNAs do 
homem e do boi. 

 Adenina Guanina 

Homem - 30,4% 

Boi - 21,0% 

 
As porcentagens que estão faltando para o homem e para o boi são, respectivamente: 
a) 19,6 e 29,0 
b) 21,0 e 30,4 
c) 29,0 e 30,4 
d) 19,6 e 21,0 
e) 30,4 e 21,0 
 
9) (CARLOS CHAGAS) Em um segmento de hélice de DNA, a proporção de timina (T) e de adenina (A) é 3:2. No 
segmento de RNA mensageiro correspondente haverá: 
a) T = 0; A = 3 e U = 2 
b) T = 0; A = 2 e U = 3 
c) A = 0; T = 2 e U = 3 
d) A = 0; T = 3 e U = 2 
e) T = 2; A = 3 e U = 0 
 
10) (FUVEST 77) A seqüência de aminoácidos de uma proteína é determinada pela seqüência de 
a) pentoses da molécula de DNA. 
b) pentoses da molécula de RNA mensageiro. 
c) bases da molécula de DNA. 
d) bases da molécula de RNA transportador. 
e) bases da molécula de RNA ribossômico. 
 
11) Se fosse possível sintetizar "in vitro" uma molécula protéica, nas mesmas condições em que essa síntese ocorre 
nas células, utilizando-se: ribossomos obtidos de células de rato; RNA mensageiro de células de sapo; RNA 
transportador de células de coelho e aminoácidos de célula bacteriana, a proteína produzida teria uma estrutura 
primária (seqüência de aminoácidos) idêntica à: 
a) da bactéria. 
b) do sapo. 
c) do rato. 
d) do coelho. 
e) seria uma mistura de todos. 
 
12) (UNICAMP) Determine a sequência de bases do DNA que transcreve o RNA mensageiro do seguinte peptídio: 

      
 Metionina-Glicina-Alanina-Arginina 

 
Utilize os seguintes anti-códons dos aminoácidos: 
 
Alanina = CGA  Glicina = CCU 

 
Metionina = UAC  Arginina = GCG 

 
 


