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Questões de Múltipla Escolha 
 
 
1. Quais das estruturas das células eucarióticas modernas provavelmente são 
resultado de associações endossimbióticas com um ancestral procarioto? 
a) mitocôndrias e retículo endoplasmático 
b) mitocôndrias e complexo de Golgi 
c) Retículo endoplasmático e complexo de Golgi 
d) Retículo endoplasmático e cloroplastos 
e) Cloroplastos e mitocôndrias 
 
 
2. Que informação em relação à estrutura primária não está disponível a partir da 
seqüência de DNA? 
a) sentido da cadeia polipeptídica 
b) massa molecular 
c) abundância relativa dos aminoácidos 
d) presença de ligações dissulfeto 
e) nenhuma das anteriores 
  
 
3. Qual das seguintes afirmações explica porque todos os aminoácidos 
individualmente são solúveis em água, mas nem todos os peptídeos são solúveis em 
água. 
a) todos os aminoácidos individuais são zwitterionicos em pH fisiológico. 
b) todos os peptídeos são insolúveis em água. 
c) o grupo R dos resíduos de aminoácidos nos peptídeos são carregados em pHs 
fisiológicos. 
d) Todos os resíduos de aminoácidos em peptídeos são zwitterionicos em pH 
fisiológico. 
e) O grupo R de todos os aminoácidos pode  interagir não covalentemente com água 
em pH 7,4. 
 
 
4. Assinale a alternativa correta: 
a) Ligações não-covalentes são fracas demais para afetar a estrutura tridimensional 
de  macromoléculas; 
b) a cromatografia de afinidade separa moléculas de acordo com sua carga 
intrínseca; 
c) na centrifugação de um homogenato celular, organelas menores sofrem menor 
atrito, sedimentando mais rapidamente que organelas maiores; 
d) nem todos os ácidos nucléicos encontram-se nas células como polímeros; 
e) amido e glicose são homopolissacarídeos que consistem de moléculas de D-
glicose, unidas por ligações α-1,6 e todos contém ramificações. 
 
 
5. Qual das seguintes alternativas é verdadeira a respeito do DNA: 
a) Grupos fosfato podem se projetar em direção ao centro numa tripla-hélice 
b) Unidades desoxirribose são conectadas por ligações 3’→5’fosfoanidrido. 
c) Fitas únicas de DNA de espécies distintas não podem se hibridizar. 



d) os pontos de fusão dos pares de base AT são maiores que os de GC. 
e) a desaminação de citosina em uracila ocorre em velocidade muito maior na célula 
do que a desaminação de adenina em hipoxantina. 
 
 
6. Qual das alternativas a respeito de lipídeos é falsa: 
a) As ceras de organismos biológicos são ésteres de ácidos graxos e álcoois, ambos 
de cadeia longa. 
b) Quase todos os ácidos graxos possuem um número par de átomos de carbono. 
c) O colesterol é anfipático e seu grupo polar são moléculas derivadas do glicerol. 
d) Fosfatidilinositol age em diferentes níveis para regular a estrutura da célula e o 
metabolismo celular. 
e) Todos os eicosanóides são derivados do ácido aracdônico. 
 
 
7. Sobre as soluções tampão, indique a alternativa errada: 
a) A região de tamponamento de uma dada substância é relacionada à sua 
constante de dissociação. 
b) O pKa é o ponto final da curva de titulação para o ácido ou base fraca. 
c) O pH de uma solução aquosa reflete, em uma escala logarítmica, a concentração 
dos íons hidrogênio. 
d) Quanto mais forte o ácido, menor o seu pKa. 
e) Uma mistura de ácido fraco e seu sal resiste as alterações de pH causadas pela 
adição de H+ ou OH-. 
 
 
8. Dois feixes de raios X, I e II, incidem sobre uma placa de chumbo e são 
totalmente absorvidos por ela. O comprimento de onda do feixe II é três vezes maior 
que o comprimento de onda do feixe I. Ao serem absorvidos, um fóton do feixe I 
transfere à placa de chumbo uma energia E1 e um fóton do feixe II, uma energia E2. 
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que: 
a) E2 = E1/3 
b) E2 = E1  
c) E2 = 3E1 

d) E2 = 9E1 

e) E2 = 27E1 

 
 
9. Um feixe monocromático de elétrons incide sobre a superfície de um monocristal 
metálico fazendo um ângulo de 30o

 com o plano da superfície. Nesta situação, uma 
reflexão de primeira ordem é observada. Se o espaçamento dos planos cristalinos 
que refletem o feixe for de 3 Å, a velocidade dos elétrons é aproximadamente: 
a) 1,4×10-4 m/s 
b) 2,4 m/s 
c) 5,0×103 m/s 
d) 2,4×106 m/s 
e) 4,5×109 m/s  
 
 



10. A presença de um elemento atômico em um gás pode ser determinada 
verificando-se as energias dos fótons que são emitidos pelo gás, quando este é 
aquecido. No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, as energias dos dois 
níveis de menor energia são: E1 = -13,6 eV e E2 = -3,40 eV. Considerando-se essas 
informações, um valor possível para a energia dos fótons emitidos pelo hidrogênio 
aquecido é: 
a)  -17,0 eV  
b)  -3,40 eV  
c)   8,50 eV  
d)   10,2 eV 
e)   13,4 eV 
 
 
11. O calor específico da água é da ordem de 1,0 cal.g-1.ºC-1 e seu calor latente de 
fusão é igual a 80 cal.g-1. Para transformar 200 g de gelo a 0 ºC em água a 30 ºC, a 
quantidade de energia necessária, em quilocalorias, equivale a: 
a) 8 
b) 11 
c) 22 
d) 28 
e) 34 
 
 
12. Usando seus conhecimentos sobre ondas longitudinais e transversais, assinale a 
alternativa correta. 
a) Ondas longitudinais são aquelas para as quais as vibrações ocorrem numa 
direção que é ortogonal à direção de propagação da onda. 
b) Ondas transversais são aquelas para as quais as oscilações coincidem com a 
direção da propagação. 
c) Ondas luminosas e ondas de rádio são exemplos de ondas longitudinais. 
d) Apenas ondas transversais podem ser polarizadas. 
e) Apenas ondas longitudinais se propagam no vácuo. 
 
 
13. Observe o perfil de uma montanha russa representado nesta figura: 
 

 
 

Um carrinho é solto do ponto M, passa pelos pontos N e P e só consegue chegar até 
o ponto Q. Suponha que a superfície dos trilhos apresenta as mesmas 
características em toda a sua extensão. Sejam ECN e ECP as energias cinéticas do 
carrinho, respectivamente, nos pontos N e P e ETP e ETQ as energias mecânicas 
totais do carrinho, também respectivamente, nos pontos P e Q. Considerando-se 
essas informações, é correto afirmar que: 



a) ECN = ECP e ETP = ETQ 
b) ECN = ECP e ETP > ETQ 
c) ECN > ECP e ETP = ETQ 

d) ECN > ECP e ETP > ETQ 
e) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
14. A ciência da fisiologia do exercício estuda as condições que permitem melhorar 
o desempenho de um atleta, a partir das fontes energéticas disponíveis. A tabela a 
seguir mostra as contribuições das fontes aeróbia e anaeróbia para geração de 
energia total utilizada por participantes de competições de corrida, com duração 
variada e envolvimento máximo do trabalho dos atletas. 
 

 
 
Considere um recordista da corrida de 800 m com massa corporal igual a 70 kg. 
Durante a corrida, sua energia cinética média, em joules, seria de, 
aproximadamente: 
a) 1.120 
b) 1.680 
c) 1.820 
d) 2.240 
e) 3.010 

 
 
15. A figura abaixo mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se 
inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental (de menor energia), qual 
a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia 20 
eV? 

 
 



a) 33,6 eV  
b) 13,6 eV  
c)   6,4 eV  
d) 10,2 eV 
e) 17,8 eV 



Questões Discursivas 
 
 
1. Por que a análise de carboidratos é relativamente tão mais difícil que a de 
proteínas? 
 
 
2. A estrutura de proteínas é determinada apenas pela sua seqüência de 
aminoácidos. Uma proteína cuja ordem dos seus aminoácidos é artificialmente 
invertida terá a mesma estrutura da original? Justifique sua resposta. 
 
 
3. Chico Capote, em busca de um choque cultural, foi ao museu apreciar telas de 
um pintor impressionista chamado Georges Seurat. Este pintor usava uma técnica 
conhecida como pontilhismo, na qual suas pinturas eram compostas por pequenos 
pontos de cores puras, muito próximos, cada um com cerca de 2 mm de diâmetro. A 
ilusão de cores combinadas harmonicamente é produzida pelos olhos do observador 
por efeitos de difração. Calcule a mínima distância entre uma tela e Chico Capote 
para que esses efeitos atuem apropriadamente. Use o comprimento de onda da luz 
visível que necessite da maior distância, de tal modo que você esteja certo de que o 
efeito irá atuar para todos os comprimentos de onda visíveis. Admita que a pupila 
dos olhos de Chico Capote tem um diâmetro de 3 mm. 
 
 
4. Um aro de 1 kg de massa encontra-se preso a uma mola de massa desprezível, 
constante elástica k = 10 N/m e comprimento inicial Lo = 1 m quando não distendida, 
afixada no ponto O. A figura mostra o aro numa posição P em uma barra horizontal 
fixa ao longo da qual o aro pode deslizar sem atrito. Soltando o aro do ponto P, qual 
deve ser sua velocidade, em m/s, ao alcançar o ponto T, a 2 m de distância? 
 

 
 
 
 
5. (a) Um projétil de massa 40 g se move a 1000 m/s. Qual é o comprimento de 
onda que podemos associar a ele? Por que sua natureza ondulatória não se revela 
por meio de efeitos de difração? (b) O comprimento de onda da emissão espectral 
amarela do Na é 5890 Å. Com que energia cinética um elétron teria o mesmo 
comprimento de onda de de Broglie? (1 Å = 10-10 m) 
 


