
BIOLOGIA

Bioquímica

01. Bioquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos.

02.  As  Proteínas  são  compostos  de  alto  peso  molecular,  compostos  orgânicos  de  estrutura 
complexa  e  massa  molecular  elevada  (de  4.000  a  1.000.000  ou  mais  unidades  de  massa 
atômica), sintetizadas pelos organismos vivos através da condensação de um grande número de 
moléculas de alfa-aminoácidos, através de ligações denominadas ligações peptídicas.

03. Uma proteína é um conjunto de no minimo 30 aminoácidos, mas sabemos que uma proteína 
possui muito mais que essa quantidade, sendo os conjuntos menores denominados Polipeptídeos.

04. Carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono, glicídios, glícidos, glucídeos, 
glúcidos, glúcides, sacarídeos ou açúcares, são as biomoléculas mais abundantes na natureza, 
constituídas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo apresentar nitrogênio, 
fósforo ou enxofre em sua composição.

05. Os carboidratos são compostos orgânicos constituídos por átomos de carbono, hidrogênio e 
oxigênio, que geralmente seguem a fórmula empírica é [C(H2O)]n, sendo n ≥ 3.

06. Os  carboidratos  podem  estar  ligados  covalentemente  a  proteínas  e  lipídeos,  sendo 
denominados glicoconjugados.

07. Lipídeos ou lipídios são biomoléculas compostas por carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio 
(O), fisicamente caracterizadas por serem solúveis em água, e solúveis em solventes orgânicos.

08. Os  lipídios  são  geralmente  vermelhos  ou  roxos,  untuosos  ao  tato,  pouco  consistentes, 
apresentam densidade menor que a água, na qual são insolúveis porém emulsionáveis. 

09. Ácido nucleico é um tipo de composto químico, de elevada massa molecular, que possui ácido 
fosfórico, açúcares e bases purínicas e pirimídicas.

10. Biomoléculas  são compostos  químicos  sintetizados  por  seres  vivos,  e  que  participam da 
estrutura e do funcionamento da matéria viva. São, na sua maioria, compostos orgânicos, cujas 
massas  são  formadas  em  97%  de  C,  H,  O  e  N  (Carbono,  Hidrogênio,  Oxigênio  e  Azoto) 
(Nitrogênio).  Ou seja,  são as proteínas,  Glicídios,  lipídios,  ADN etc.  O elemento principal  é o 
carbono pois é capaz de formar quatro ligações.



GABARITO

01. C
Comentários: Trata da estrutura e função metabólica de componentes celulares como proteínas, 
carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outras biomoléculas.

02. E
Comentários: O correto é de 5.000 a 1.000.000.

03. E
Comentários: O correto é 20 aminoácidos.

04. C
Comentários:  Dentre as diversas funções atribuídas aos carboidratos,  a principal  é a função 
energética.

05. C
Comentários: A relação entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio é de 1:2:1. Contudo, 
alguns carboidratos não se ajustam a esta regra geral, como a ramnose e a fucose, por exemplo, 
cuja fórmula molecular C6H12O5. 

06. C
Comentários: Os principais glicoconjugados são as glicoproteínas, glicopeptídeos etc.

07. E
Comentários: Na verdade são insolúveis.

08. C
Comentários: São pouco solúveis em etanol a frio mas solúveis a quente. 

09. C
Comentários: São portanto macromoléculas formadas por nucleotídeos.

10. C
Comentários: Em percentagem do peso seco da célula temos: Carbono 50 a 60%; Oxigênio 25 a 
30%; Nitrogênio 08 a 10%; Hidrogênio 03 a 05%. Muitas biomoléculas são assimétricas, ou seja, 
possuem centros quirais, átomos de carbono com quatro ligantes diferentes.


