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Exercícios de Fixação 
 
 
 

Questão 01 – UNICAMP 
Uma proteína retirada de célula epitelial humana possui: 10 
Val., 32 Ala., 14 Thr., 27 His., 49 Gly e 24 Lys. De células 
sanguíneas do mesmo indivíduo, foi extraída outra proteína, 
cuja hidrólise demonstrou ser formada de: 10 Val., 32 Ala., 14 
Thr., 27 His., 49 Gly e 24 Lys. Em face de tais informações é 
lícito concluir que 
 

A) trata-se da mesma proteína, pois em ambas encontramos o 
mesmo número de aminoácidos. 
B) trata-se da mesma proteína, pois a quantidade de cada 
aminoácido é igual em ambas. 
C) trata-se da mesma proteína, pois ambas têm os mesmos 
aminoácidos. 
D) trata-se de proteínas diferentes, pois foram obtidas de 
células estrutural, embrionária e funcionalmente diferentes. 
E) pode-se tratar de proteínas iguais ou diferentes, pois só a 
análise da disposição dos aminoácidos poderá revelar a 
identidade ou a diferença entre elas. 
 
Questão 02 – UECE 
Sobre proteínas que foram desnaturadas sob condições de 
elevadas temperaturas, conclui-se que 
 

A) tiveram sua estrutura primária rompida irreversivelmente. 
B) apesar de modificadas, permaneceram com sua estrutura 
primária, composta pela sequência de aminoácidos ligados 
entre si. 
C) foram temporariamente modificadas, podendo assumir sua 
conformação espacial original em condições ideais de 
temperatura. 
D) se tornaram inadequadas para o consumo humano, já que 
foram estruturalmente alteradas 
 
Questão 03 
Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa 
de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas formas: 
ingeridos em alimentos ricos em proteínas, ou produzidos 
pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Nas 
alternativas abaixo marque respectivamente como são 
chamados os aminoácidos que um organismo não consegue 
produzir, e como são chamados os aminoácidos produzidos a 
partir de outras substâncias. 
 

a)      Aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais; 
b)      Aminoácidos proteicos e aminoácidos não essenciais; 
c)      Aminoácidos primários e aminoácidos secundários; 
d)      Aminoácidos globulares e aminoácidos secundários; 
e)      Aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. 
 
Questão 04 
Considere as seguintes afirmativas:  
 

I - As proteínas são moléculas de grande importância para os 
organismos - atuam tanto estruturalmente como também 
metabolicamente.  
II - As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores 
biológicos.  
III - Existem proteínas que atuam como linhas de defesa do 
organismo, conhecidas como anticorpos.  

Quais estão corretas?  
 

a) Apenas I  
b) Apenas II  
c) Apenas III  
d) Apenas II e III  
e) I, II, III 
 
Questão 05 
Para formar proteínas, a célula une aminoácidos, como está 
esquematizado entre dois deles nesta questão. 
 

  
Responda: 
 

A) Como se chama a ligação entre dois aminoácidos? 
B) Em que partes das moléculas dos aminoácidos se dá a 
ligação? 
C) Qual o nome da molécula resultante desta ligação entre 
dois aminoácidos? 
D) Qual o significado de R1 e R2 nas moléculas dos 
aminoácidos? 
 
 

Gabarito: 
 

1)  E 
2)  B 
3)   E 
4)   E 
5)  A) Ligação peptídica. 

B) Entre o grupo carboxila de um aminoácido e o 
grupo amina do outro. 
C) Dipeptídeo. 
D) Correspondem aos radicais dos aminoácidos. O 
radical é o grupamento que caracteriza o tipo de 
aminoácido 


