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01. As proteínas são formadas por aminoácidos, ligados através de ligações peptídicas. Os aminoácidos têm um grupo funcional carboxila 
e um grupo funcional amino ligados ao mesmo átomo de carbono, chamado de carbono α. Ligados a este átomo estão ainda um 
átomo de hidrogênio e uma cadeia lateral ou grupo R, que varia entre os diversos tipos de aminoácidos.

Resposta: C

02. Em I (núcleo celular) ocorre a síntese de DNA com consumo de bases nitrogenadas, em II (retículo endoplasmático granuloso) ocorre 
a síntese de proteínas com consumo de aminoácidos e em III (mitocôndria) ocorre a respiração celular aeróbica com consumo de O

2
.

 Resposta: A

03. 
A) Falso. Há apenas 20 aminoácidos proteicos (22 de acordo com a literatura de ensino superior), sendo, portanto, de baixa diversidade.
B) Falso. Resultam de ligações de natureza covalente entre aminoácidos, denominadas ligações peptídicas.
C) Verdadeiro. Suas estruturas secundárias são formadas a partir de ligações entre átomos de hidrogênio presentes na própria molécula, 

chamadas pontes de hidrogênio.
D) Falso. O fenômeno da desnaturação pode interferir em suas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias.
E) Falso. As ligações peptídicas são formadas por reações de síntese por desidratação entre aminoácidos.

 Resposta: C

04. Poucos farináceos e muita carne representam uma dieta que satisfaz o enunciado dessa questão. Os primeiros, por exemplo, podem 
derivar da mandioca e, os segundos, são ricos em aminoácidos. As verduras são pobres em proteínas e ricas em carboidratos não 
assimiláveis como a celulose. O leite possui proteínas, gorduras e carboidratos.

 Resposta: E

05. Todas as funções citadas são de responsabilidade das proteínas, sendo tais substâncias compostos orgânicos.

 Resposta: B

06. Substâncias proteicas exercem suas funções através de um formato tridimensional (forma terciária ou quaternária), assim qualquer 
alteração nesse formato (alteração dos aminoácidos ou desnaturação) a proteína não funcionará em sua plenitude.

 Resposta: E

07. Como o leite humano apresenta uma menor quantidade de aminoácidos, o macaco que se alimentar desse leite, apresentará uma 
menor síntese de proteínas no corpo e, consequentemente, um menor crescimento. Vale ressaltar que não podemos afirmar que tal 
macaco também apresentará deformidades ósseas, pois, para isso, precisaríamos saber se este também possui genes para anormalidades 
ósseas, pelo fato de uma simples dieta pobre em aminoácidos não ser suficiente para provocar-lhe tais deformidades.

 Resposta: C

08. Albumina – proteínas; colesterol – lipídio; RNAribossômico – ácido nucleico; celulose – carboidrato.

 Resposta: B

09. Como podemos deduzir pelo enunciado, caráter básico representa carga molecular positiva, dessa forma a proteína mais positiva 
mostrada no gráfico é a W.

 Resposta: A

10. Toda proteína tem apenas um grupo ácido-terminal e um grupo amino-terminal, a quantidade de ligações peptídicas representa o 
número de aminoácidos menos um, ou o número de ligações peptídicas mais um representa o número de aminoácidos.

 Resposta: B

11. Queratina – reforça e impermeabiliza células epiteliais; insulina – hormônio que reduz a glicemia; miosina – proteína que juntamente 
com actina promove a contração muscular; hemoglobina – responsável pelo transporte de gases no sangue.

 Resposta: D
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12. A ligação peptídica ocorre entre a carboxila de um aminoácido e a amina de outro.

 Resposta: B

13. Os aminoácidos são as unidades das proteínas e não dos ácidos nucleicos.

 Resposta: D

14. A hidrólise representa a reação que transforma as proteínas em aminoácidos.

 Resposta: C

15.
A) Q – água (componente mais abundante na matéria viva).
 P – carboidratos (reserva nutritivas para a semente).
 Z – fibras.
B) O baixo teor de água mantém o baixo metabolismo da semente que evita a germinação diante de condições ambientais inadequadas. 

Carboidratos e lipídios fornecem energia para a multiplicação e as proteínas fornecem nitrogênio para formação de outras proteínas 
e ácidos nucleicos.

16. Serão degradadas as proteínas já incorporadas à estrutura orgânica da criança, principalmente a albumina do sangue.
 O peso e a altura abaixo do normal devem-se ao fato de que as proteínas da dieta vão fornecer os aminoácidos necessários para que 

as células do corpo da criança possam produzir suas próprias moléculas estruturais.

17. 
A) Animais: glicogênio. Vegetais: amido.
B) Nucleotídeos.
C) Glicerídeos.
D) Estrutura primária: tipos de aminoácidos, sequência e número.

18. Dietas pobres em proteínas comprometem o crescimento e desenvolvimento pleno do organismo humano, podendo acarretar ainda 
severa imunodeficiência, baixo desenvolvimento físico e intelectual, descoloração de cabelos e pele e inchaços no corpo pela retenção 
de líquidos.

19. Queratinas são proteínas fibrosas que protegem extremamente o corpo de vertebrados, sendo o elemento mais abundante do 
cabelo, unhas, penas, garras, escamas e cascos. Como constituinte da pele de mamíferos, está presente na camada epidérmica, mais 
especificamente no estrato córneo, já que a derme, a camada abaixo da epiderme, é formada por tecido conjuntivo, sendo o colágeno 
a proteína mais abundante. O esqueleto dos condrictes é basicamente cartilaginoso, enquanto o dos osteíctes possui grande deposição 
de carbonato de cálcio, o que ocorre também na concha de moluscos gastrópodes e bivalves. A cutícula formadora do exoesqueleto 
dos artrópodes, incluídos os diplópodes e quilópodes, contém a quitina como principal componente. Portanto, está correta a alternativa C.

 Resposta: C

20. As proteínas são moléculas formadas pela união de aminoácidos, por ligações peptídicas.

 Resposta: E

09263115_pro_Aulas06e07 - Proteínas
naldo28.10.2015/Rev.: AC


