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Q1 Uma amostra do peptídeo A, cuja estrutura é mostrada no esquema 
abaixo, foi tratada com pepsina. Outra amostra do mesmo peptídeo foi 
tratada com tripsina. Após o tratamento, as enzimas foram descartadas. O 
material resultante de cada tratamento foi submetido à eletroforese em pH 
7,4. Uma amostra do peptídeo A também foi submetida à eletroforese em pH 
7,4. Na sequência do peptídeo mostrada abaixo, o NH2 inicial e o COOH 
terminal são mostrados na estrutura do mesmo. 
 

 
 
i) A pepsina catalisa a hidrólise de ligações peptídicas das quais participam 
os grupos aminos de fenilalanina, tirosina e triptofano. 
ii) A tripsina catalisa a hidrólise de ligações peptídicas das quais participam 
os grupos carboxila de arginina e lisina.  
iii) A estrutura dos aminoácidos e seus pKas estão no Esquema 1 na última 
página da prova. 

 

Com base nas informações acima: 

a) Escreva as sequências dos peptídeos resultantes das amostras tratadas 

com pepsina usando as estruturas mostradas no esquema 1.  

b) Escreva as sequências dos peptídeos resultantes das amostras tratadas 

com tripsina. 

c) Escreva, ao lado de cada peptídeo, a carga do mesmo em pH 7,0. 

d) Indique no esquema a seguir em quais posições (A até E) seria esperado 

encontrar os resultados das eletroforeses realizadas em pH 7,0 do: a) 

peptídeo A, b) peptídeo A tratado com pepsina e c) peptídeo A tratado com 

tripsina. Indicar a composição da mancha encontrada em cada posição. 

 



 

 
 
Anexos da Questão 1 

 



 
 

  



Q2. Em um experimento, a atividade da enzima tirosina fosfatase foi medida 

em diferentes concentrações de enzima (legenda do gráfico) e em diferentes 

concentrações de substrato p-Nitrofenil-fosfato (pNPP), obtendo-se os 

resultados na figura abaixo.  

 

 

a) Preencha a tabela abaixo com as informações solicitadas (valores 

aproximados). Explicar como chegou aos resultados.  

b) O kcat aumenta ou fica constante com o aumento da concentração da 

enzima? Explique. 

 

[E] Vmáx KM kcat 

0.10    

0.15    

0.20    

0.30    

 

 

  



 
Q3. O vírus SARS-CoV-2 possui uma estrutura bastante conhecida. Ele é um 
coronavírus de RNA que possui uma bicamada lipídica, o envelope, e quatro 
proteínas estruturais: N (nucleocapsídeo viral), M (proteína de membrana), S 
(glicoproteína de pico, ou spike) e E (proteína de envelope). 
A proteína N envolve o genoma do vírus. A proteína M é importante para a 
estabilidade e montagem do vírus. A proteína S é a responsável por se ligar à 
porção polar de receptores da célula hospedeira e iniciar a sua invasão. A 
proteína E forma um canal iônico na membrana do vírus. As proteínas M, E e 
S ficam ligadas à bicamada lipídica.  

 
Considerando as informações acima, responda: 

a. O vírus possui material genético? Justifique. 
b. Como a bicamada lipídica do vírus pode ajudá-lo a infectar uma nova 

célula? 
c. Quais características estruturais (estrutura primária, secundária, 

terciária e quaternária) seriam esperadas na proteína E? Justifique. 
d. Quais características estruturais (estrutura primária, secundária, 

terciária e quaternária) seriam esperadas na proteína S? Justifique. 

  



Q4. Visando entender o funcionamento metabólico de células musculares, 
pesquisadores fizeram experimentos in vitro usando cultura de células, 
adicionando os substratos glicose ou palmitato (ácido graxo de 16 carbonos), 
na presença e ausência de alguns compostos (K ou M). Todos os 
experimentos foram realizados em aerobiose e, ao final, foi detectada a 
presença de alguns produtos. Os resultados obtidos estão expressos na 
Tabela 1 a seguir. O símbolo (+) indica a formação do produto e (-) a não 
detecção do produto. Algumas informações úteis podem ser encontradas na 
Tabela 2. 
 
 Tabela1 

Experimento Substrato  [Lactato] [Acetil-CoA] [CO2] [ATP] 
1 Glicose - + ++ ++ 
2 Palmitato - + +++ +++ 
3 Glicose + K +++ - - + 
4 Palmitato +M - +++ - - 

 
a) Nos experimentos 1 e 2, por quais vias a glicose e o palmitato foram 
oxidadas a CO2? Onde elas ocorrem na célula? 
b) Que compostos poderiam ser K e M? 
c) No experimento 3, se o composto K fosse Frutose 2,6-bisfosfato, qual 
seria o resultado esperado na tabela? 
d) No experimento 4, se o composto M fosse L-carnitina, qual seria o 
resultado esperado na tabela? 

 
Tabela 2 

Enzima Efetuador alostérico 
 Positivo Negativo 
Fosfofrutoquinase 1 Frutose 2,6 bisfosfato ATP, citrato 
Frutose 1,6 bisfosfatase  Frutose 2,6 bisfosfato 
Isocitrato desidrogenase ADP NADH 
Piruvato carboxilase Acetil-CoA  

 
 

  



Q5. Quando o oxigênio é adicionado a uma suspensão anaeróbia de células 
consumindo glicose em alta velocidade, essa velocidade diminui 
drasticamente à medida que o oxigênio é consumido e o acúmulo de lactato 
cessa. 

a) Por que o acúmulo de lactato cessa depois que o oxigênio é 
adicionado? 
b) Por que a presença de oxigênio diminui a taxa de consumo de 

glicose?  

 
 
  



Q6. Baseando-se na lista de códons e amino ácidos abaixo, quais das 
seguintes afirmações são corretas? Justifique cada item. 
 
AGU = serina  AGC = serina 
AAU = asparagina  AAC = asparagina 
AUG = metionina  AUA = isoleucina 
 

a) o código genético é degenerado. 
b) a alteração de um único nucleotídeo no DNA que dirige a síntese destes 

códons poderia levar à substituição de uma serina por uma asparagina no 
polipeptídeo. 

c) a alteração de um único nucleotídeo no DNA que dirige a síntese destes 
códons necessariamente levaria à substituição de um aminoácido no 
polipeptídeo codificado. 

d) um tRNA com o anticódon ACU se ligaria a um ribossomo na presença de 
um destes códons. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Q7. O esquema abaixo resume o experimento realizado por Avery, McLeod 
and McCarthy em 1944. Neste experimento, um extrato de bactérias 
Pneumococcus virulentas (linhagem S) mortas por calor foi fracionado em 
diferentes componentes moleculares (A-E), e cada um destes componentes 
purificados foram adicionados a bactérias Pneumococcus não virulentas 
(linhagem R). As linhagens resultantes foram testadas quanto a sua 
virulência, quando injetadas em camundongos.  

 

 
 
a) Indique o item correto: 

 
i) A= proteína; B= DNA; C= lipídeos; D= RNA; E= carboidratos 

ii) A= proteínas; B= DNA; C= RNA; D= lipídeos; E= carboidratos 
iii) A= proteína; B=RNA; C=DNA; D= lipídeos; E= carboidratos 
iv) A= carboidratos; B= DNA; C=RNA; D=lipídeos; E= proteína 
v) A= carboidratos; B= RNA; C= proteínas; D= DNA; E= lipídeos  

 
b) Qual foi a conclusão do experimento? 
c) Descreva uma tecnologia do DNA recombinante que se baseia nos 

resultados deste experimento. 

 


