
1. O veneno de diversas serpentes contém a enzima fosfolipase A2, que catalisa a hidrólise de 
ácidos graxos na posição C-2 dos glicerolfosfolipídeos. O produto fosfolipídico resultante dessa 
hidrólise é lisolectina (lectina é o mesmo que fosfatidilcolina). Em altas concentrações, esse e 
outros lisofosfolipídeos agem como solventes, dissolvendo a membrana de eritrócitos e rompendo 
células. 

 

a. Represente esquematicamente a geral de um glicerolfosfolipídeo; 
b. Indique no esquema do glicerolfosfolipídeo quais as porções hidrofílica e hidrofóbica da 

molécula; 
c. Represente esquematicamente a reação de hidrólise catalisada pela fosfolipase A2 tendo 

como substrato um glicerolfosfolipídeo? 

 

a. RE:      b. RE: 

  
 
c. RE: 

 



2. Suponha que você isolou uma pequena quantidade de uma proteína rara. Assim, foi possível 
clivá-la com a ajuda de enzimas proteases, gerando peptídeos curtos que foram separados, mas 
somente 2 deles tiveram sua sequência de aminoácidos determinada. Essas sequências foram: 
 

i) Trp-Met-His-His-Lys 
ii) Tyr-Phe-Gly-Met-Gln 
 

Desenhe as sondas de oligonucleotídeos que possam ser usadas para detecção do gene referente 
à proteína rara, utilizando uma biblioteca de cDNA. Alguma dessas sondas seria mais eficiente 
para iniciar essa busca? Justifique. Para responder essa questão utilize a tabela de código 
genético abaixo: 

  

 

RE: Para cada peptídeo, vários oligonucleotídeos devem ser sintetizados e misturados, em 
função da degeneração do código genético. Os oligonucleotídeos degenerados seriam os 
seguintes (em parênteses estão a as bases alternativas na mesma posição): 
 
Para o peptídeo (i): 5’ TGGATGCA(C/T)CA(C/T)AA(A/G) 
Há 3 degenerações de 2 vezes (=23), ou seja seriam preciso 8 oligonucleotídeos. 
 
Para o peptídeo (ii): 5’ TA(C/T)TT(C/T)GG(G/A/T/C)ATGCA(A/G) 
Neste caso seriam 32 sequências diferentes na mistura. 
 
Assim, a sonda (i) seria mais interessante, pois a proporção da sequência correta frente as 
incorretas é maior, aumentando o sinal e as chances de encontrar o gene de interesse. 



3. Classifique as estruturas abaixo de acordo com a classe de enovelamento utilizada pela base 
de dados estruturais SCOP.  
 

ESTRTUTURA CLASSIFICAÇÃO 

 

ALFA / BETA (α / β) 

 

TODA BETA (ALL β) 

 

ALFA + BETA (α + β) 

 

TODA ALFA (ALL α) 

 

TODA BETA (ALL β) 

 

TODA ALFA (ALL α) 

 

ALFA / BETA (α / β) 

 

ALFA + BETA (α + β) 



4. Analise a sequência de aminoácidos abaixo e responda:  

a. Onde podem ser formadas ligações dissulfeto intracadeia? 

b. Esta sequência de aminoácidos é parte de uma proteína globular maior. Indique a localização 
provável (superfície ou interior da proteína) dos seguintes resíduos de aminoácidos: Asp, Ile, 
Thr, Ala, Gln, Lys. Utilize os dados da Tabela 1 para justificar a sua resposta. 

 

Tabela 1. Propriedades e convenções dos 20 aminoácidos comumente encontrados em 
proteínas. 

 

a. RE: As ligações dissulfetos podem ser formadas entre os resíduos de Cys13 e Cys24. 

b. Os resíduos Asp, Gln, Lys e Thr devem estar localizados na superfície da proteína, pois 
apresentam cadeia lateral polar e índice de hidropatia -3,5; -3,5; -3,9 e -0,7 sugerindo 
preferência por ambientes polares ou expostos ao solvente. Os resíduos Ile e Ala possuem 
cadeias laterais não-polares apresentam índice de hidropatia de 1,8 e 4,5, logo teriam 
preferência pelas regiões internas da proteínas.  

  



5. Com base na estrutura química da glicose, responda: 

 

 

a. Indique qual o carbono anomérico e sua configuração (alfa ou beta). Justifique. 

b. A glicose é um açúcar redutor. Esquematize a forma linear reduzida e oxidada da glicose. 

 

a. RE: 

O carbono anomérico é o C1 e sua configuração é beta.  

A forma beta acontece quando a hidroxila anomérica está do lado 
oposto ao da ciclização (forma trans).   

OU  

O exemplo da glicose corresponde ao isômero beta, pois o grupo OH 
ligado ao carbono anomérico, C1, está projetado acima do plano do 
anel hexagonal. 

 

 

b. RE: 

 

         Forma reduzida        Forma oxidada 


