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Questões de Múltipla Escolha 
 
1) Assinale a alternativa que indica estruturas celulares que estão presentes células 
vegetais, mas ausente em células animas: 

a) Ribossomos e Vacúolos 
b) Mitocôndrias e cloroplastos 
c) Vacúolos e mitocôndrias 
d) Cloroplastos e parede celular. 
e) Nenhuma das anteriores 

 
2) Qual das seguintes substancias não é um biopolimero: 

a) DNA 
b) RNA 
c) Proteína 
d) Amido 
e) Glicose 

 
3) Quais dos seguintes aminoácidos possui uma cadeia lateral com um grupo aromático: 

a) Glicina 
 b) Serina 
 c) Triptofano 
 d) Prolina 
 e) Alanina 
 
4) Qual das seguintes afirmações é incorreta em relação as diferenças entre moléculas de 
RNA e DNA: 
 a) O açúcar presente no RNA é a ribose enquanto que no DNA é a desoxirribose. 
  b) A base nitrogenada timina esta presente apenas no DNA. 
 c) A base nitrogenada uracila esta presente apenas no RNA. 
 d) Somente as moléculas de DNA têm a capacidade de formar estruturas de duplas 

fitas 
 e) todas as afirmações são corretas 
 
5) Qual dos seguintes papeis não é exercido por carboidratos em células. 
 a) eles atuam como catalisadores em reações orgânicas. 
 b) eles servem para estocagem de energia. 
 c) eles são componentes estruturais em células vegetais. 
] d) eles serve de sítios de ligação para proteínas. 
 e) eles desempenham um papel no reconhecimento entre células. 
 
6) A estrutura primária de uma proteína corresponde a: 
 a) A estrutura de uma proteína logo após sua síntese. 

b) A sequência de aminoácidos de uma proteína 
 c) O arranjo de uma proteína em folhas beta e hélices alfa 
 d) A estrutura de uma proteína em um organismo ancestral 
 e) A estrutura de uma proteína quando ligada a um grupo prostético. 
 
7) Escolha a alternativa correta que explique por que a água é um componente necessário 
para a sobrevivência de nossas células: 
 a) A água é solvente para muitas biomoléculas. 
 b) A água participa de muitas das reações biológicas. 
 c) A água é necessária para ação tamponante no corpo. 
 d) A atração entre moléculas de água induz as interações hidrofóbicas entre 

biomoléculas 
e) todas as alternativas são corretas. 



 
8. Uma classe importante de forças da natureza é o conjunto de forças conservativas, que 
podem ser obtidas a partir de uma energia potencial. São conservativas as forças:  

(a) de resistência do ar e gravitacional. 
(b) peso e propulsora da hélice de um avião. 
(c) gravitacional e eletrostática. 
(d) viscosa de um fluido e magnética. 
(e) magnética e centrífuga. 

 
9. Um pulso se propaga numa corda sob tração e fixa numa parede em x=0, como mostra o 
gráfico abaixo. 

 
Sobre esse sistema pode-se afirmar que: 
(a) o gráfico não representa uma onda, porque não tem freqüência bem definida. 
(b) o pulso não se propaga como uma onda porque não é senoidal. 
(c) ao se chocar com a parede, o pulso desaparece. 
(d) ao se refletir na parede, o pulso retorna como no gráfico abaixo. 

 
(e) ao se refletir na parede, o pulso retorna invertido, como no gráfico abaixo. 

 
 
10. A dualidade onda-partícula para a luz permite afirmar que a 

(a) luz é a soma de uma partícula e uma onda. 
(b) interpretação ondulatória se aplica a alguns fenômenos, enquanto a interpretação 

corpuscular a outros. 
(c) interpretação ondulatória é incompatível com a interpretação corpuscular. 
(d) luz é composta de partículas superpostas em ondas. 
(e) luz é uma partícula que se propaga ao longo de uma onda. 

 
11. Ao saltar com vara, um atleta corre e atinge a velocidade de 10 m/s. Verifica-se que o 
atleta alcança uma altura de 5,2 m. Pode-se afirmar que o atleta: 

(a) utilizou exclusivamente a energia cinética adquirida na corrida, e conseguiu 
aproveitá-la integralmente. 

(b) utilizou exclusivamente a energia cinética adquirida na corrida, e só conseguiu 
aproveitá-la parcialmente. 

(c) utilizou exclusivamente a energia cinética adquirida na corrida, mas obteve um 
rendimento maior graças ao uso da vara. 



(d) acrescentou à energia cinética adquirida na corrida mais energia, resultante de 
sua própria força muscular. 

(e) não utilizou a energia cinética adquirida na corrida, mas a sua própria força 
muscular obtida do envergamento da vara. 

 
12. O princípio da incerteza: 

(a) não permite qualquer conhecimento da posição de uma partícula já que sua 
velocidade é sempre menor que a da luz, mesmo na mecânica quântica. 

(b) traduz uma relação entre variáveis ditas conjugadas, de tal modo que maior 
definição no conhecimento do valor de uma variável implica, necessariamente, 
maior ignorância de sua conjugada, sendo x a variável, p sua conjugada, e ∆x, ∆p 

as incertezas ∆p ~ η .∆x. 
(c) traduz uma relação entre variáveis ditas conjugadas, de tal modo que maior 

definição no conhecimento do valor de uma variável implica, necessariamente, 
maior ignorância de sua conjugada, sendo x a variável, p sua conjugada, e ∆x, ∆p 

as incertezas ∆p ~ η / ∆x. 
(d) traduz uma indefinição entre variáveis, de tal modo que uma maior definição no 

conhecimento do valor de uma implica, necessariamente, uma maior ignorância 
de outra, como por exemplo entre o momento p e a energia E. 

(e) não permite qualquer conhecimento do balanço detalhado das partículas 
elementares, já que momento e energia são incertos, e portanto nunca fazem 
parte de um conjunto de observáveis. 

 
13. Considere um potencial da forma mostrada na figura abaixo 
 

 
V(x)= 0, para x≤a 

V(x) = V0 , para a<x<b 
V(x) = 0 , para x≥b 

 
 
 
 
Qual das funções de onda abaixo é possível para uma partícula que incide sobre essa 
barreira de potencial vindo da esquerda e com energia E<V0: 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

 
 



(c) 

 
 

(d) 

 
 

(e) 

 
 
14. A propagação de ondas envolve, necessariamente: 

(a)  transporte de matéria e energia; 
(b) transformação de energia; 
(c) produção de energia; 
(d) movimento de matéria; 
(e) transporte de energia. 
 

 
15. Numa cozinha industrial, a água de um caldeirão é aquecida de 10oC a 20oC, sendo 
misturada, em seguida, à água a 80oC de um segundo caldeirão, resultado10 L de água a 
32oC, após a mistura. Considere que haja trocas de calor apenas entre as duas porções de 
água misturadas e que a densidade absoluta da água, de 1 kg/L, não varia com a 
temperatura, sendo, ainda, seu calor específico igual a c=1,0 cal g-1 oC-1. A quantidade de 
calor recebida pela água do primeiro caldeirão ao ser aquecida até 20oC é de: 

(a) 20 kcal 
(b) 50 kcal 
(c) 60 kcal 
(d) 80 kcal 
(e) 120 kcal 

 



Questões Discursivas  
 

1. Descreva um experimento no qual você conseguiria demonstrar que é o DNA, e não 
RNA, proteínas ou lipídeos, o responsável pela transmissão da informação genética 
em células. 
 

2. Explique quais as vantagens para um organismo vivo em utilizar triacilglicerois ao 
invés de polissacarídeos como reserva de energia de longo prazo. 
 

3. O nosso organismo converte energia química interna em trabalho e em calor, a uma 
taxa aproximada de 100 W, que é denominada a nossa taxa metabólica. (a) Que 
quantidade de energia dissipamos em 24 h? (b) A energia que dissipamos provém 
dos alimentos que ingerimos e é usualmente medida em quilocalorias de alimentos, 
sendo 1 kcal= 4,184 kJ. Quantas quilocalorias de alimentos devemos ingerir por dia 
em face da taxa metabólica de 100 W? 
 

4. Podemos ilustrar muitos aspectos importantes da Mecânica Quântica pela resolução 
do problema simples de uma partícula de massa m confinada em uma caixa 
unidimensional de comprimento L. A situação é parecida com a de um elétron 
confinado em um átomo ou um próton em um núcleo. Como a partícula está no 
interior da caixa, a sua função de onda deve ser nula em qualquer ponto fora da 
caixa (mesma condição de formação de onda estacionária para uma corda fixa nas 
duas extremidades). (a) Com base no exposto, determine a condição de onda 
estacionária para a partícula confinada na caixa de tamanho L (sugestão: use o 
análogo da corda fixa). (b) No interior da caixa, a energia da partícula é puramente 
cinética. Usando a relação de de Broglie e o resultado do item anterior, calcule a 
energia da partícula em função de m e L. (c) Calcular a energia do estado 
fundamental e dos dois primeiros estados excitados de um elétron preso em uma 
caixa de comprimento L=0,1 nm. (d) Calcular o comprimento de onda do fóton 
emitido na transição do estado n=3 para os estados de mais baixa energia. 
 

5. Uma descrição do fenômeno de difração de raios-x em cristais pode ser conseguida 
utilizando-se a figura abaixo. Nela, vemos a reflexão de um feixe de raios-x por dois 
planos cristalinos paralelos separados por uma distância d. O feixe refletido pelo 
plano inferior viaja uma distância maior do que aquele refletido no plano superior e 
esta diferença de caminho leva à interferência entre os dois feixes. 
(a) Qual a diferença de caminho entre os dois feixes? 
(b) Qual a condição de interferência construtiva entre os dois feixes? Essa condição 
é conhecida como Lei de Bragg. 
(c) Raios-x de comprimento de onda 0,14 nm são refletidos por um cristal de NaCl e 
o máximo de primeira ordem ocorre em um ângulo de 14,4o. Qual a distância 
interplanar neste caso? 

 


