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• 1. Água

–H e O

–Polar (Angular)

–Pontes de Hidrogênio

–Tensão Superficial

–Alto Calor Específico 

–Base para as Reações Químicas de Hidrólise 

• Solvente Universal 

– Idade x Espécie x Metabolismo



• 2. Sais Minerais

–São Substâncias Inorgânicas 

–Solúveis ou Insolúveis em Água 

– Íons

–Exemplos: 

• Ca

• F

• Fe

•Mg

•Na e K



• Na e Cl

• PO4

• I



• 3. Carboidratos ou Glicídios ou Glúcides ou 
Hidratos de Carbono

–C, H e O

–Primeira fonte de energia 

–Estrutural 

–DNA e RNA (Hereditários) 

–ATP

–Classificação



•Monossacarídios 

–3 a 7 átomos de Carbono

–Glicose, Frutose, Galactose, Ribose, 
Desoxirribose, ...



•Dissacarídios (Oligossacarídios) 

–União de dois monossacarídios

–Ligação Glicosídica 

–Síntese por Desidratação 

–Sacarose (Gli + Fru), Maltose (Gli + Gli) 
e Lactose (Gli + Galac), Rafinose (Gli + 
Fru + Galac), Estaquitose (Gli + Fru + 
Galac + Galac), ...





• Polissacarídeos 

–Macromoléculas 

–Amido

–Glicogênio

–Celulose

–Quitina 

–Heparina

–Ácido Hialurônico



• 4. Lipídios

–Ácido Graxo + Álcool 

–Ésteres 

–Apolares 

–Reserva

–Estrutural

–Homeotermia

–Formação de Água 

–Classificação



•Glicerídeos ou Triglicerídios ou 
Triglicérides 

–Glicerol 

–Óleos (Cadeia Insaturada) e Gorduras 
(Cadeia Saturada) 

–Margarinas = Hidrogenação



• Ceras ou Cerídios

–Álcool de Cadeia Longa

–Altamente Insolúveis em Água

–Cutícula das Folhas

–Carnaúba 

–Abelhas 

• Complexos (P, N)

–Fosfolipídios, Esfingolipídios, 
Tromboplastina



• Esteróides

–Quatro Anéis Carbônicos 

–Colesterol 

»Lipoproteínas 

• LDL (“Ruim”) e HDL (“Bom”)

»Membranas

»Hormônios

»Vitamina D

»Sais Biliares 



• Fosfolipídios 

–Glicerídio + Fosfato

–Membranas Celulares 

–Cauda Hidrofóbica e Cabeça Hidrofílica 



• Carotenóides 

–Pigmentos (Xantofila, Fucoxantina, 
Peridina)

–Plantas e Algas

–Fotossíntese 

–Vitamina A



• 5. Proteínas ou Polipeptídios

–Aminoácidos  (aa)

• 20 tipos

• Ligações Peptídicas





–Número de Proteínas

•Nº de aa x Tipos de aa x Sequência de aa

–Estrutura das Proteínas





–Desnaturação das Proteínas

• Temperatura

• pH

• [Sais]

• Polaridade do Meio





–Funções das Proteínas

• Enzimas 

•Hormônios 

• Estruturais 

• Contráteis 

• Sanguíneas 



• 6. Ácidos Nucleicos ou Polinucleotídeos 

–Nucleotídeos 

–Bases Nitrogenadas

•Adenina e Guanina (Púricas)

• Citosina, Timina e Uracila (Pirimídicas)

–Hereditariedade e Controle do Metabolismo 
Celular

–Núcleo ou Citoplasma ou Mitocôndrias ou 
Plastos ou Centríolos 





–6.1 – Ácido Desoxirribonucleico (DNA)

•Watson & Crick (1953)

•Fita Dupla (Complementares) 

•Helicoidal 

•Timina 

•Desoxirribose

•Pontes de Hidrogênio & Fosfodiéster







•Duplicação ou Replicação do DNA

–Semi-Conservativa

–G1, S, G2

–Helicase

–DNA-Polimerase













• Mutação











(UERJ) Leia abaixo a descrição do experimento por meio do 
qual se comprovou que a replicação do DNA é do tipo 
semiconservativo.

Uma cultura de células teve, inicialmente, o seu ciclo de 
divisão sincronizado, ou seja, todas iniciavam e 
completavam a síntese de DNA ao mesmo tempo. A cultura 
foi mantida em um meio nutritivo normal e, após um ciclo 
de replicação, as células foram transferidas para um outro 
meio, onde todas as bases nitrogenadas continham o 
isótopo do nitrogênio 15N em substituição ao 14N. Nestas 
condições, essas células foram acompanhadas por três 
gerações seguidas. O DNA de cada geração foi preparado e 
separado por centrifugação conforme sua densidade.

Observe o gráfico correspondente ao resultado obtido na 
primeira etapa do experimento, na qual as células se 
reproduziram em meio normal com 14N:



Observe, agora, os gráficos correspondentes 
aos resultados obtidos, para cada geração, após 
a substituição do nitrogênio das bases por 15N: 



Os gráficos que correspondem, respectivamente à 
primeira, à segunda e à terceira gerações são:

a)  X, Y, Z

b)  Z, Y, X

c)  Z, X, Y

d) Y, Z, X



• 6.2 – Ácido Ribonucleico (RNA)
–Fita Simples

–Ribose

–Uracila

–Tipos: 

•RNA ribossômico; RNA transportador e 
RNA mensageiro

–Transcrição 

–Tradução



















• Mutação



TRE

GLI

ASP

TRE

GLN

SER

ASP

TRP

ASP

ANS





→ Ribozimas
- moléculas de RNA

- autorreplicáveis

- possuem capacidade de acelerar reações 
químicas

- diminuem a energia de ativação

- Funções: 

-cortam moléculas de RNA 
mensageiro, retirando regiões 
que não são traduzidas

- auxiliam na formação das ligações 
peptídicas



Questão 01) A respeito dos processos de sínteses de 
DNA, RNA e proteínas, pode-se afirmar que
A) a transcrição é um processo fundamental para a 
produção de uma proteína e ocorre nos ribossomos.
B) a síntese de proteínas pode ser chamada, também, 
de transcrição, e todo processo ocorre no 
hialoplasma.
C) uma das diferenças entre a replicação e a 
transcrição é que apenas no primeiro processo todo 
genoma é copiado..
D) todos os tipos de RNAs envolvidos na síntese de 
proteínas são os RNAs ribossomais e os RNAs
mensageiros.
E) na replicação, o DNA sintetizado é formado por 
duas cadeias iguais, unidas por pontes de hidrogênio.



Questão 02) Em 1953, Watson e Crick decifraram que a 
estrutura da molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico) 
é uma dupla hélice, responsável pelas características dos 
organismos.

Com os conhecimentos atuais, julgue as afirmativas sobre 
a molécula de DNA:

I. Na autoduplicação da molécula de DNA, cada filamento 
original serve de molde para a síntese de um novo 
filamento (duplicação semiconservativa)..

II. A base nitrogenada adenina emparelha-se com a 
citosina, enquanto a timina emparelha-se com a guanina.

III. As bases nitrogenadas dos dois filamentos estão unidas 
por ligações denominadas pontes de hidrogênio..



Está (ao) correta (a) a (a) afirmativa (a):

A) I somente.

B) II somente.

C) I e II.

D) I e III..

E) II e III.



Questão 03) “[…] o refugiado austríaco Erwin 
Chargaff, do College of Physicians and Surgeons da 
Universidade Columbia, empregou uma nova 
técnica – cromatografia em papel – para medir as 
quantidades relativas das quatro bases em 
amostras de DNA extraídas de uma variedade de 
vertebrados e bactérias. Embora algumas espécies 
tivessem um DNA em que predominavam a 
adenina e a timina, outras tinham DNA com mais 
guanina e citosina. Despontou assim a 
possibilidade de não haver duas moléculas de DNA 
com a mesma composição.” WATSON, J. D. DNA: O Segredo da Vida. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 470.



A descrição de Watson indica o momento inicial 
para a elaboração da Regra de Chargaff. Com base 
nessa regra, se analisarmos um fragmento de DNA 
com 320pb, das quais 30% são compostas por 
nucleotídeos contendo timinas, qual a quantidade 
de bases citosina e de guanina nesse mesmo 
fragmento?

A) Citosina = 70; guanina = 70. 

B) Citosina = 64; guanina = 64..

C) Citosina = 128; guanina = 128.

D) Citosina = 70; guanina = 30.

E) Citosina = 128; guanina = 64.



Questão 04) Considere que, em uma das cadeias 
polinucleotídicas de certa molécula de DNA, existam 
40 adeninas e 80 timinas e que, na cadeia 
complementar, existam 30 citosinas e 50 guaninas. 
Espera-se, portanto, que o número total de ligações de 
hidrogênio (pontes de hidrogênio) existentes entre as 
duas cadeias que formam essa molécula de DNA seja 
de

A) 200.

B) 400.

C) 480..

D) 520.

E) 600.



• Muito Obrigadoooooooooo!!!

• Cuidem-se...

• Bjs...


