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Proteínas/Lipídios/Ác Nucleicos 
(Lista 21) 

 
Questão 01 - (UFPR)     

A estrutura química mostrada abaixo é a de um neurotransmissor 
que age como inibidor no sistema nervoso central. Quando esse 
neurotransmissor se liga ao seu receptor cerebral, experimenta-se 
um efeito calmante, que ajuda em casos de ansiedade, estresse ou 
medo. Trata-se de um γ-aminoácido comumente conhecido como 
GABA, do inglês Gamma AminoButyric Acid. 

 
O nome desse composto, segundo a nomenclatura da IUPAC, é:  
a) ácido 1-aminobutanoico.  
b) ácido 2-aminobutanoico.  
c) ácido 3-aminobutanoico.  
d) ácido 4-aminobutanoico.  
e) ácido 5-aminobutanoico. 

 
Questão 02 - (FCM MG)     

Proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos (DNA e RNA) são 
biopolímeros essenciais para a vida. Em relação a esses 
biopolímeros, foram feitas as seguintes afirmativas: 
I. Ácido nucléico desoxirribonucléico (DNA) é o responsável 

pelo armazenamento de informação genética. 
II. Glicerídeos são os óleos – compostos saturados – e as 

gorduras – espécies insaturadas. 
III. Aminoácidos são substâncias quirais e seus polímeros 

constituem as proteínas. 
IV. Glicídeos, como glicose, são aldeídos ou cetonas 

monohidroxilados, sendo fonte de energia. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) II, III e IV, apenas. 
b) I, III e IV, apenas. 
c) II e IV, apenas. 
d) I e III, apenas. 

 
Questão 03 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 
01. Os glicerídeos são ésteres que derivam de um álcool (o 

glicerol) e de diferentes ácidos carboxílicos de cadeia longa, 
denominados ácidos graxos. 

02. Gorduras são sólidas ao passo que óleos são líquidos porque 
elas apresentam uma quantidade maior de ácidos graxos 
insaturados do que os óleos. 

04. Da união de dois aminoácidos é gerado um dipeptídeo e da 
união de n aminoácidos (n muito grande) são geradas 
proteínas. 

08. A estrutura quaternária de uma proteína se dá pelo arranjo 
tridimensional formado pelas ligações de hidrogênio entre 
grupos N-H e C=O próximos. 

16. O amido é um dissacarídeo de reserva em vegetais. 
 
Questão 04 - (IME RJ)     

Assinale a alternativa correta: 
a) A estrutura primária de uma proteína é definida pela ordem 

em que os aminoácidos adenina, timina, citosina e guanina 
se ligam entre si. 

b) A estrutura secundária de uma proteína é definida por 
conformações locais de sua cadeia principal que assumem 
padrões específicos, tais como hélices  e folhas . 

c) A estrutura terciária de uma proteína é definida pelo modo 
conforme duas ou mais cadeias polipeptídicas se agregam 
entre si. 

d) As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores 
biológicos e que se caracterizam pela sua capacidade de 
reagir, simultaneamente, com milhares de substratos de 
grande diversidade estrutural. 

e) A glicose, a ribose e a frutose são enzimas que devem ser 
obrigatoriamente ingeridas na dieta dos seres humanos, 
uma vez que nossos organismos não conseguem sintetizá-
las. 

 
Questão 05 - (FCM MG)     

Na anemia falciforme, as moléculas de hemoglobina são anormais, 
tendo baixa solubilidade e, dessa forma, ocorre cristalização na 
solução. 
Analise parte de cadeias laterais e aminoácidos e assinale a 
alternativa em que a cadeia lateral seria responsável pela anemia 
falciforme. 
a)

  
b)

  
c)

  
d)

  
 
Questão 06 - (UFRGS RS)     

A reação de Maillard é uma reação química entre um aminoácido 
e um carboidrato redutor, originando compostos que conferem 
sabor, odor e cor aos alimentos. O aspecto dourado dos alimentos, 
após assados, é o resultado da reação de Maillard. 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos 
de aminoácido e carboidrato. 
a) Glicerina e açúcar 
b) Ácido acético e sacarose 
c) Amônia e amido 
d) Triptofano e glicina 
e) Alanina e glicose 

 
Questão 07 - (PUC GO)     

Leia atentamente o texto a seguir: 
[...] Pesquisadores descobriram as primeiras e talvez únicas 

evidências de que catalisadores de proteínas simples podem ter 
existido quando a vida começou. Essas proteínas são essenciais 
para as células, os blocos de construção da vida, funcionarem. 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o químico 
Günter Wächtershäuser postulou que a vida começou com rochas 
contendo ferro e enxofre nas profundezas dos oceanos. Para que 
sua hipótese fosse confirmada, Wächtershäuser e outros 
anteciparam que peptídeos curtos ligados a metais serviriam como 
catalisadores da química produtora de vida [...]. 

(Disponível em: https://socientifica.com.br/2018/11/09/ 
cientistas-identificam-proteina-que-pode-ter-existido-quando-a- 
-vida-comecou-peptideo-primordial-pode-ter-surgido-4-bilhoes-

de- 
-anos-atras/. Acesso em: 22 jul. 2019.) 

Sobre os elementos citados e a temática do texto, assinale a única 
alternativa correta: 

a b
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a) Um catalisador pode influenciar a velocidade de uma reação 
bem como a constante de equilíbrio. 

b) Os peptídeos são formados por aminoácidos que, em sua 
estrutura geral, têm um grupo amina e um carboxila. 

c) Os átomos de ferro e de enxofre são classificados como 
elementos representativos e de transição, respectivamente. 

d) As proteínas e os peptídeos apresentam pesos moleculares 
bem semelhantes, que se diferem apenas em grupos 
funcionais. 

 
Questão 08 - (UFGD MS)     

As proteínas são macromoléculas ou polímeros naturais 
responsáveis por inúmeras funções nos organismos vivos. As 
unidades fundamentais de todas as proteínas são os aminoácidos. 
Os aminoácidos são unidos entre si por ligações peptídicas para 
formar as proteínas. A estrutura seguinte representa uma porção 
de uma proteína constituída por três aminoácidos: alanina, glicina 
e serina. 

 
Marque a alternativa que indica o número do retângulo tracejado 
que corresponda a uma ligação peptídica. 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
Questão 09 - (UNIFOR CE)     

Observe as estruturas dos ácido graxos abaixo denominados A, B 
e C. 

 
 

Considerando a estrutura dos três ácidos graxos acima (A, B e C), 
pode-se afirmar que 
a) o ácido graxo “A” tem o ponto de fusão mais alto e, por isso, 

encontra-se no estado líquido a temperatura ambiente. 
b) o ácido graxo “B” apresenta estrutura trans e é o mais 

saudável para a dieta humana, sendo comumente 
encontrado em azeite de oliva. 

c) os ácidos graxos A e C são estruturalmente semelhantes, 
portanto têm exatamente os mesmos efeitos sobre o 
organismo humano. 

d) o ácido graxo “B” apresenta ponto de fusão mais baixo que 
o ácido graxo “C” e apresentam impactos diferentes sobre a 
saúde humana. 

e) o ácido graxo “C” apresenta estrutura cis e pode ser 
encontrado em produtos alimentícios como margarinas, 
gordura vegetal hidrogenadas e sorvetes. 

 
 

Questão 10 - (UECE)     
Em nossa alimentação, é comum ingerirmos alimentos fritos em 
gorduras e óleos de origem animal e vegetal, tais como: banha, óleo 
de milho, óleo de caroço de algodão, etc. Atente ao que se diz a 
respeito de gorduras e óleos a seguir, e assinale com V o que for 
verdadeiro e com F o que for falso. 
(   ) Possuem, em suas estruturas, a mistura de parafina e glicerina. 
(   ) São constituídos por hidrocarbonetos não saturados. 
(   ) Pertencem à família dos glicídios. 
(   ) São ésteres de ácidos carboxílicos de número de carbonos 

variável e glicerina. 
(   ) Em geral são ésteres de ácidos graxos com os mais variados 

álcoois. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) F, F, V, V, V. 
b) V, F, V, V, F. 
c) F, F, F, V, V. 
d) F, V, F, F, V. 

 
Questão 11 - (UEM PR)     

A respeito de gorduras, óleos vegetais, biodiesel, ácidos graxos e 
sabões, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. As gorduras trans são produzidas a partir de um processo de 

oxidação catalítica. 
02. Sabões podem ser produzidos a partir de uma reação ácido-

base entre uma base forte e um ácido graxo. 
04. As gorduras de origem animal são constituídas 

essencialmente de ácidos graxos saturados, e os óleos 
vegetais apresentam cadeias saturadas, monoinsaturadas e 
poli-insaturadas. 

08. Óleos vegetais poli-insaturados são sólidos e a partir do 
processo de hidrogenação se tornam líquidos, em 
temperatura ambiente. 

16. A partir de uma reação de transesterificação é possível 
produzir biodiesel. Para isso, reage-se um óleo vegetal na 
presença de um álcool de cadeia curta e de um catalisador. 

 
Questão 12 - (UFES)     

A reação esquematizada abaixo exemplifica a formação do sabão 
a partir de um triacilglicerol na presença de NaOH. Essa reação é a 
maneira pela qual muitos sabões são fabricados. 
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a) Determine quantos carbonos primários, secundários, 
terciários e quaternários, respectivamente, o composto 1 
apresenta.  

b) Escreva o nome sistemático (IUPAC) dos compostos 2 e 3.  
c) Identifique o tipo de reação química que ocorre na formação 

dos compostos 3, 4, 5 e 6 a partir dos compostos 1 e 2.  
d) Escreva a função química a que pertence o composto 1.  
e) Escreva a estrutura química e a fórmula molecular do 

composto 4.  
 
Questão 13 - (UNITAU SP)     

O consumo elevado de gorduras trans na dieta tem sido associado 
à ocorrência de doenças cardíacas coronarianas e aterosclerose. 
Um fosfolipídeo (FL) de membranas contendo ácidos graxos cis e 
um outro contendo ácidos graxos trans foram sintetizados 
artificialmente, e suas propriedades determinadas, conforme 
tabela abaixo. 

 

 
Com relação aos ácidos graxos cis e trans, afirma-se: 
I. Ácidos graxos cis e trans são isômeros geométricos que 

surgem devido à impossibilidade de rotação dos carbonos da 
dupla ligação. 

II. A tabela acima indica que membranas contendo FL trans 
serão menos fluídas, pois o seu ponto de fusão é mais 
elevado, e a permeabilidade é menor. 

III. A diminuição da área molecular do FL trans indica que a sua 
densidade pode diminuir. 

IV. Os ácidos graxos cis e trans estão representados pelas figuras 
A e B, respectivamente. 

 

 
Dentre as afirmativas anteriores, quais estão CORRETAS? 
a) I e IV, apenas. 
b) I, III e IV, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e IV, apenas. 
e) II, III e IV, apenas. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 14     

 

 
Trabalhos recentes da Universidade de Pardue, nos Estados Unidos, 
apresentados no congresso da Sociedade Americana para Nutrição, 
em San Diego, mostraram que 137 adultos, com alto risco de se 
tornarem diabéticos conseguiram regularizar as variações dos 
níveis de glicemia, após ingerir 40,0g de amêndoas todos os dias, 
durante quatro semanas. O efeito é atribuído às fibras da 
oleaginosa, que aumentam a viscosidade do conteúdo intestinal e 
limitam a absorção de glicose. Por outro lado, a presença de lipídios 
monoinsaturados no estômago produz a sensação de saciedade, o 
que leva à perda de peso. 

 
Questão 14 - (Unifacs BA)     

As informações do texto e a análise da tabela que mostra a 
composição nutricional de 40,0g de amêndoas, e o valor 
energético, permitem corretamente afirmar: 
01. As fibras são formadas por cadeias de celulose, solúveis no 

óleo de amêndoas. 
02. A percentagem de lipídios poli-insaturados no total de 

gorduras no alimento é de 43%. 
03. As quantidades de vitaminas E e de cálcio perfazem 1% de 

massa em 40g de amêndoas. 
04. O aumento de viscosidade produzido pelas fibras diminui a 

solubilidade de glicose no intestino e, consequentemente, a 
concentração de insulina no organismo. 

05. Os lipídios monoinsaturados, em solução alcoólica diluída não 
descoram uma solução aquosa de água de bromo, Br2(aq), 
diluída. 

 
Questão 15 - (FMJ SP)  
 A composição de óleos e gorduras é geralmente expressa em teores de 
ácidos graxos. Entretanto, os óleos e gorduras não são ácidos graxos, 
mas sim misturas de triglicerídeos, que originam esses ácidos como 
produtos de sua 

a) hidrólise. 
b) vaporização. 
c) hidrogenação. 
d) decomposição. 
e) polimerização. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 16  Você ingere cerca de 100g 

de lipídios por dia, a maior parte na forma de triacilgliceróis. Eles 
passam praticamente inalterados pela boca e estômago. Sua 
presença no estômago, porém, diminui a velocidade com que ele 
se esvazia, fazendo com que você se sinta saciado. O principal sítio 
de digestão de lipídios é o intestino delgado, que contém uma 
lipase pancreática. A reação que representa a ação da lipase é 
indicada na equação: 

 

 

 
(David A. Ucko. Química para ciências da saúde, 1992. Adaptado.) 

 
Questão 16 - (FAMECA SP)   
A reação direta, no sentido de formação do monoacilglicerol, e a 
reação inversa, no sentido de formação do triacilglicerol, são 

C

HH

O

OH
A

 
 

C

H

H

O

OH

B

  

CH O C

O

R

CH2 O C

O

R

CH2 O C

O

R

+  2H2O
lipase

triacilglicerol

 
 

lipase
CH

CH2

CH2

OH

O C

O

R  +  2R C

O

OH

OH

monoacilglicerol

  



                                              Colégio Córtex l  Rua T53, nº 929, Setor Bueno. Fone: (62)3251-3477                                                 4 

importantes reações orgânicas classificadas, respectivamente, 
como 
a) esterificação e hidrólise. 
b) hidrólise e adição nucleofílica. 
c) transesterificação e adição nucleofílica. 
d) hidrólise e esterificação. 
e) adição nucleofílica e esterificação. 

 
Questão 17 - (UEM PR)     

Analise os ácidos graxos abaixo e assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s) a respeito dos ácidos graxos, dos óleos e das gorduras. 
A) ácido esteárico C17H35-COOH 
B) ácido oleico C17H33-COOH 
C) ácido linoleico C17H31-COOH 
D) ácido linolênico C17H29-COOH 
01. É possível produzir sabão a partir da reação entre ácidos 

graxos e hidróxido de cálcio. 
02. Óleos são somente de origem vegetal, enquanto gorduras 

são somente de origem animal. 
04. O ácido esteárico pode ser classificado como saturado, o 

oleico como monoinsaturado e o linoleico e o linolênico 
como poliinsaturados. 

08. Do ponto de vista estrutural, somente o ácido esteárico 
apresenta cadeia carbônica linear, enquanto os outros três 
ácidos graxos apresentam isomeria cistrans. 

16. A absorção dos óleos e das gorduras pelo organismo humano 
ocorre no estômago, através da hidrólise catalisada pela 
enzima lipase. 

 
Questão 18 - (UEM PR)     

O termo lipídio designa alguns tipos de substâncias orgânicas cuja 
principal característica é a insolubilidade em água e a solubilidade 
em certos solventes orgânicos. 
Sobre esse assunto, é correto afirmar que 
01. a hidrólise de moléculas de lipídios produz ácidos graxos e 

glicerol. 
02. os lipídios exercem importante papel na estocagem de 

energia, na estrutura das membranas celulares e na ação 
hormonal. 

04. os fosfolipídios apresentam, além de ácido graxo e glicerol, 
um grupo fosfato. 

08. os lipídios são compostos orgânicos formados pela 
polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas. 

16. os carotenoides são lipídios importantes para os animais, por 
participarem da formação da vitamina A. 

 
Questão 19 - (UNIFOR CE)     

Uma membrana constituída somente de fosfolipídios experimenta 
uma transição nítida da forma cristalina para forma fluída quando 
é aquecida. Contudo, uma membrana contendo 80% de 
fosfolipídios e 20% de colesterol experimenta uma mudança mais 
gradual da forma cristalina para forma fluída, quando aquecida 
pela mesma faixa de temperatura. 

Fonte: PRATT, C.W. & CORNELY, K.Bioquímica Essencial.  
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 

Isto ocorre porque 
a) os fosfolipídios são todos formados por ácidos graxos de 

cadeias saturadas. 
b) o colesterol aumenta a flexibilidade da membrana tornando-

a mais fluída. 
c) o colesterol estabiliza a membrana em função de seu sistema 

plano de anéis. 
d) o colesterol favorece a compactação íntima das cadeias 

acilas. 
e) os fosfolipídios insaturados favorecem a aproximação das 

cadeias acilas. 
 
Questão 20 - (UPE PE)     

O diálogo apresentado a seguir ocorreu em um supermercado 
quando uma cliente se aproximou de uma demonstradora de 
produtos alimentícios. 

- Senhora, por favor. A senhora não deseja experimentar a nossa 
margarina? É uma margarina sem gordura trans e sem colesterol! 
- Oh, amada, cadê? Hummm... Bem, se ela realmente for uma 
margarina, concordo que não possua colesterol. Mas... O que me 
garante a ausência de gordura trans no seu produto? 
A vendedora olhou para a cliente, olhou-a de novo e disse: 
- A senhora não deseja conhecer a nossa maionese? 

 
Analisando-se a situação descrita acima, é CORRETO afirmar que 
a) a dúvida da consumidora residia no fato de que um produto 

alimentício derivado de óleo vegetal deve possuir gorduras 
trans. 

b) a concordância da consumidora na isenção de colesterol no 
produto se deve ao fato de que essa substância está ausente 
na matéria-prima usada na produção de margarina. 

c) a garantia da presença de gorduras trans na margarina é o 
teste positivo com uma solução de iodo, no qual ocorre a 
mudança de coloração, de violeta para marrom. 

d) uma percepção sensorial acurada torna uma pessoa capaz de 
distinguir substâncias que possuam ligações C=C do tipo 
trans, e, provavelmente, essa qualidade deveria ser pouco 
desenvolvida na cliente. 

e) a opção dada pela vendedora para conhecimento do outro 
produto descartaria a possibilidade de a cliente questionar 
sobre a presença de colesterol na maionese, pois essa é “0% 
Colesterol”. 

 
GABARITO:   
1) Gab: D 
2) Gab: D 
3) Gab: 05 
4) Gab: B 
5) Gab: C 
6) Gab: E 
7) Gab: B 
8) Gab: B 
9) Gab: D 
10) Gab: C 
11) Gab: 22 
12) Gab:  

a) O composto 1 apresenta 3 carbonos primários; 50 carbonos 
secundários; 1 carbono terciário; 3 carbonos quaternários.  

b) Composto 2 = Hidróxido de sódio; composto 3 = propan-
1,2,3-triol.  

c) Na formação desses compostos a partir dos compostos 1 e 
2, ocorre a saponificação ou hidrólise alcalina.  

d) Função química a que pertence o composto 1: éster.  
e) Estrutura química do composto 4:  

 
Fórmula molecular do composto 4: C18H35NaO2. 

 
13) Gab: D 
14) Gab: 04 
15) Gab: A 
16) Gab: D 
17) Gab: 12 
18) Gab: 22 
19) Gab: C 
20) Gab: B 
 
 
 
 

 


