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Proteínas

Bioquímica

Macromoléculas orgânicas resultantes da condensação de moléculas de aminoácidos

por meio da ligação peptídica.

[Proteínas]
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[Os vinte aminoácidos]

De acordo com a síntese pelo organismo

• Aminoácidos essenciais (8)

• Aminoácidos naturais (12)

Necessitam ser ingeridos (dieta alimentar)

Produzidos pelo organismo

[Classificação dos aminoácidos]
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Metionina
Triptofano

Lisina
Isoleucina
Histidina

Fenilalanina
Treonina
Leucina
Valina

[A combinação perfeita]

“Doença que afeta uma criança quando nasce outra”

Doença do desmame

• Edema (inchaço)

• Retardo mental

• Retardo físico

• Baixa resistência imunológica

Insuficiência proteica.

Deficiência de aminoácidos essenciais.

[Kwashiorkor]
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[Ligação peptídica]

[ QUESTÃO 01 - CESPE/CEBRASPE]

A respeito das características estruturais dos aminoácidos, substâncias orgânicas que

constituem as proteínas, julgue os seguintes itens.

01. Para formar peptídeos, os aminoácidos se unem por meio de ligações peptídicas que

se estabelecem entre o grupo amino e o grupo R de dois aminoácidos diferentes.

02. A estrutura dos aminoácidos apresenta um átomo de carbono central (carbono α), um

átomo de hidrogênio, um grupo amino, um grupo carboxila e um grupo R.

Errado

Certo
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Estrutura primária

Sequência linear de aminoácidos, que é determinada geneticamente.

[Estrutura das proteínas]

lIG

Estrutura secundária

Primeiro nível de enrolamento da cadeia peptídica, determinada pelas interações 

entre os aminoácidos.

[Estrutura das proteínas]

Ligação de hidrogênio
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Estrutura terciária

Estrutura tridimensional. Forma funcional.

[Estrutura das proteínas]

Estrutura quaternária

Duas ou mais estruturas terciárias juntas.

[Estrutura das proteínas]
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[QUESTÃO 02 –CESPE/CEBRASPE]

A respeito da célula, que possui elementos orgânicos e inorgânicos em sua composição,

julgue os próximos itens.

01. A estrutura de todos os aminoácidos possui um átomo de carbono quiral.

02. A estrutura secundária das proteínas é estabilizada por pontes de hidrogênio.

Errado

Certo

Glicina

Perda da forma nativa Perda da ação fisiológica (inativação).

• Temperatura

• pH

Nesse processo, a proteína perde a sua estrutura quaternária, terciária e, às vezes, até a 

secundária sem, contudo, perder a estrutura primária.

[Desnaturação das proteínas]
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De acordo com a composição

▪ Proteínas simples

▪ Proteínas conjugadas

▪ Proteínas derivadas

Somente aminoácidos 
Exemplo: insulina

Aminoácidos associados a outros componentes
Exemplo: Hemoglobina

Frações proteicas derivadas

da quebra de outras proteínas.

Exemplo: bilirrubina

[Classificação das proteínas]

[ QUESTÃO 03 –CESPE/CEBRASPE]

Com relação as proteínas, julgue o item a seguir.

A porção de uma proteína conjugada constituída por aminoácidos é denominada grupo

prostético. Errado
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De acordo com a função no organismo

• Proteínas estruturais

• Proteínas de transporte

• Proteínas reguladoras

• Proteínas protetoras 

• Proteínas de contração

• Proteínas catalisadoras

Colágeno e queratina 

Hemoglobina, LDL e HDL

Hormônios

Imunoglobulinas

Actina e miosina

Enzimas Função energética

[Classificação das proteínas]

Obrigado!!
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