
 

 

 

 

 

 

 

1. O grupo peptídico: 

a) Resulta da condensação de 3 aminoácidos 

b) É plano e chato 

c) Contém uma ligação peptídica 

d) Faz parte da classe dos lípidos 

 

2. Qual dos seguintes processos metabólicos ocorre na mitocôndria? 

a) Via das pentoses fosfato 

b) Glicólise 

c) Oxidação de ácidos gordos 

d) Síntese de colesterol 

 

3. Qual das seguintes enzimas é afetada por uma deficiência em biotina? 

a) Fosfoenolpiruvato carboxicinase 

b) Glucose-6-fosfatase 

c) Frutose-1,6-bifosfatase 

d) Piruvato carboxilase 

 

4.  Nas ligações covalentes que estabilizam as biomoléculas incluem-se 

a) Ligações éster e éter 

b) Ligações liliputianas e de compressão. 

c) Ligações pontes de hidrogénio e de Van der Waals 

d) Ligações Van der Kraft e de Lewis 

    

5.  Para a metaloproteína hemeritrina a afirmação falsa é: 

a) Há dois centros metálicos por local ativo 

b) Ambos os centros de ferro estão hexacoordenados no estado ativado 

c) Um ião de ferro está hexacoordenado enquanto o outro está pentacoordenado no estado 

ativado 

d) É encontrada nos invertebrados marinhos 

 

6.  Qual dos seguintes tecidos é uma fonte de alanina usada na gluconeogénese? 

a) Músculo 

b) Fígado 

c) Tecido Adiposo 

d) Cérebro 
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7.  O catião Mg2+ estabiliza a molécula de DNA através de: 

e) Ligações covalentes 

f) Interações metaloides 

g) Interações pontes de hidrogénio 

h) Nenhuma das respostas anteriores 

 

8. Qual a enzima que catalisa a formação de inositol trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG) 

a partir de fosfatidilinositol bifosfato (PIP2)? 

a) Fosfolipase C  

b) Fosfocinase C 

c) Fosfodiesterase C 

d) Lipocinase 

 

9. Qual dos seguintes aminoácidos tem maior probabilidade de ser encontrado no interior 

de uma proteína, quando esta está num solvente aquoso? 

a) Thr, Ser, Gln, Asn e Tyr 

b) Arg, Asp, Glu, His e Lys 

c) Phe, Leu, Ile, Met e Val 

d) Todos as alíneas anteriores estão corretas 

 

10.  O ponto isoelétrico do glutamato é 3,25. A pH 7.0: 

a) O grupo carboxílico encontra-se protonado 

b) O aminoácido tem carga negativa.  

c) O grupo amina não possui carga 

d) A carga elétrica do aminoácido é nula 

 

11.  Nos primeiros momentos de um exercício muito intenso a maior parte da energia que o 

músculo necessita provém da: 

a) Fosfocreatina 

b) Oxidação de ácidos gordos 

c) Fermentação lática 

d) Degradação do glicogénio 

 

12.  Na curva de titulação do aminoácido glicina podem observar-se: 

a) Duas zonas tampão e um pKa 

b) Três zonas tampão e dois pKas 

c) Duas zonas tampão e dois pKas 

d) Três zonas tampão e três pKas 

 

13.  Qual dos seguintes mensageiros primários atua via recetores nucleares? 

a) Óxido nítrico 

b) Vitamina D 

c) Eritropoietina 

d) Insulina 

 



14.  A mioglobina é uma molécula que transporta oxigénio no músculo, sendo constituída 

por apenas uma cadeia polipeptídica. Assim, a mioglobina não possui: 

a) Estrutura primária 

b) Estrutura secundária 

c) Estrutura terciária 

d) Estrutura quaternária 

 

15. A coenzima Q10 está envolvida no transporte de eletrões como: 

a) Diretamente para o oxigénio 

b) Dador móvel de eletrões localizado no espaço intermembranar 

c) Transportador de eletrões solúvel no seio da membrana 

d) Ligação ao citocromo C mitocondrial 

 

16.  Na curva de titulação da glutationa reduzida (GSH) podem observar-se: 

a) Três zonas tampão e três pKas 

b) Três zonas tampão e dois pKas 

c) Duas zonas tampão e dois pKas 

d) Nenhuma das respostas anteriores 

 

17.  Qual dos seguintes não é um recetor acoplado à proteína G? 

a) Recetor do glucagon 

b) Recetor da leptina 

c) Rodopsina 

d) Recetor da vasopressina 

 

18.  Quais destes conjuntos de metaloproteínas são proteínas hémicas? 

a) Hemoglobina, citocromo c 

b) Rubredoxina, carboxipeptidase 

c) Nitrogenase, citocromo b 

d) Superóxido dismutase, catalase 

 

19.  Qual dos seguintes ácidos gordos contribuirá melhor para a estabilidade da membrana 

celular de uma bactérica termófila? 

 

 



20.  A oxidação completa de ácido linoleico produz: 

a) 18 CO2, 16 FADH2 e 34 NADH/H+ 

 b) 18 CO2, 17 FADH2 e 35 NADH/H+ 

 c) 18 CO2, 15 FADH2 e 34 NADH/H+ 

 d) 18 CO2, 14 FADH2 e 35 NADH/H+ 

 

21.  De entre os 20 aminoácidos comuns, o aminoácido histidina tem uma propriedade que o 

distingue dos restantes aminoácidos. Qual é essa propriedade?  

a) É o único aminoácido que consegue estabelecer pontes de hidrogénio 

b) É o único aminoácido que consegue estabelecer pontes dissulfureto 

c) É o aminoácido mais pequeno  

d) Nenhuma das respostas anteriores 

 

22.  Qual dos seguintes transportadores de membrana é responsável pelo transporte rápido 

de água? 

a) Uniporta 

b) Simporta 

c) Canal 

d) Bomba dependente de ATP 

 

23.  Numa rede de interação física entre proteínas, as proteínas associadas a doenças 

tendem a: 

a) Estar muito afastadas entre si 

b) Ter interações diretas entre si 

c) Ter poucas interações 

d) Ocupar a periferia da rede   

 

24.  A cerveja faz espuma pois: 

a) Contém vários tipos de ácidos gordos que induzem micelas e logo espuma 

b) Contém na sua composição uma proteína que uma vez desnaturada induz a formação de 

estruturas lipídicas 

c) Apresenta na sua composição vários detergentes e por isso também é útil para se lavar as 

mãos 

d) Nenhuma das anteriores 

 

25.  Se o ΔG'° da reação A → B for de +20kJ/mol, em condições padrão a reação:  

a) Ocorrerá espontaneamente de B para A 

b) Ocorrerá espontaneamente de A para B 

c) Nunca atingirá o equilíbrio 

d) Está em equilíbrio 

 

26.  Um cofator essencial para as transaminases (aminotransferases) é: 

a) Glutationa 

b) Ácido fólico 

c) Piridoxal fosfato 

d) Ácido N-acetil glutâmico 



 

27. Quais os 4 elementos metálicos essenciais à vida que são considerados macronutrientes 

para os seres humanos? 

a) P, Ca, Mg, S 

b) Ca, K, Mg, Na 

c) S, Ca, Mg, P 

d) Nenhuma das respostas anteriores 

 

28.  Nas glicoproteínas o carboidrato encontra-se ligado a que resíduos de aminoácidos? 

a) Glicina ou alanina 

b) Triptofano ou fenilalanina 

c) Aspartato ou glutamato 

d) Asparagina, serina ou treonina 

 

29.  Qual dos lípidos é mais abundante nas lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL)? 

a) Triacilglicerol 

b) Colesterol 

c) Esfingomielina 

d) Corpos cetónicos 

 

30.  De entre os 20 aminoácidos comuns, o aminoácido serina tem uma propriedade que o 

distingue dos restantes aminoácidos. Qual é essa propriedade?  

e) É o único aminoácido que consegue estabelecer pontes de hidrogénio 

f) É o único aminoácido que pode ser fosforilado. 

g) É o aminoácido mais pequeno  

h) Nenhuma das respostas anteriores 

 

31.  Sobre as cadeias poliméricas constituintes que compõem o citoesqueleto (filamentos 

intermediários, microfilamentos e microtúbulos), podemos dizer quanto à capacidade de 

deformação que:  

a) Os filamentos intermediários são friáveis 

b) Os microtúbulos são flexíveis 

c) Os microfilamentos são estruturas rígidas, mas fortes 

d) Todos as alíneas anteriores estão corretas 

 

 32.  A grande variação de energia livre (-30,5kj/mol) resultante da hidrólise do ATP, pode 

em parte ser justificada porque: 

a) A molécula ioniza-se lentamente em pH fisiológico permitindo grande libertação de energia 

b) É a molécula discriminada pela célula no processo de obtenção de energia  

c) O HPO4
- (Pi) é estabilizado pela formação de várias formas de ressonância que não são 

possíveis no ATP 

d) A separação de um dos grupos fosfato do restante da molécula leva a um aumento da 

repulsão eletrostática 

 



33. Diferentes tipos de hormonas apresentam estruturas químicas distintas: derivadas de 

lípidos, derivadas de aminoácidos e hormonas peptídicas. Identifique a hormona 

derivada de lípidos. 

 

 

34.  A oxidação completa de um triacilglicerol composto pelos ácidos palmítico, oleico e 

esteárico poderá produzir: 

a) 344.5 ATP 

b) 363 ATP 

c) 354.5 ATP 

d) 350 ATP 

 

35.  As cinases e fosfatases de proteínas regulam a fosforilação de proteínas, sendo um dos 

mecanismos fundamentais de sinalização celular. Em várias espécies, incluindo nos 

humanos, o número de genes que codificam cinases é muito superior ao de fosfatases. 

Esta diferença pode justificar-se porque: 

a) As cinases têm maior atividade enzimática 

b) As fosfatases têm maior atividade enzimática 

c) As cinases têm maior especificidade relativamente aos seus alvos 

d) As fosfatases têm maior especificidade relativamente aos seus alvos 

 

 

36.  A destoxificação de azoto no nosso organismo exige as seguintes etapas de forma 

sequencial: 

a) i) transaminação; ii) transporte de amónia; iii) desaminação oxidativa do glutamato; iv) 

reações do ciclo da ureia 

b) i) transaminação; ii) desaminação oxidativa do glutamato; iii) transporte de amónia; iv) 

reações do ciclo da ureia   

c) i) transaminação; ii) reações do ciclo da ureia; iii) desaminação oxidativa do glutamato; iii) 

transporte de amónia 

d) i) transporte de amónia; ii) transaminação; iii) desaminação oxidativa do glutamato; iv) 

reações do ciclo da ureia 

 

 



 

37. Várias redes de regulação da transcrição já estudadas apresentam um número elevado 

de factores de transcrição que são reguladores da sua própria expressão. Esse número 

é significativamente mais elevado do que o encontrado em redes aleatórias com o 

mesmo número de factores de transcrição, genes alvo e interacções regulatórias. Este 

enriquecimento em auto-regulações sugere que esta propriedade: 

a) Foi selecionada evolutivamente por não conferir uma vantagem competitiva 

b) Foi selecionada evolutivamente por conferir uma vantagem competitiva 

c) Não foi selecionada evolutivamente por não conferir uma vantagem competitiva 

d) Não foi selecionada evolutivamente por conferir uma vantagem competitiva 

 

38.  Um metabolito tem velocidade de síntese 20 mMs-1 e constante cinética de degradação 

10 s-1. Qual a concentração de estado estacionário deste metabolito (considere a síntese 

com velocidade constante e a degradação como um processo cinético de 1ª ordem)? 

a) 2 M 

b) 2 mM 

c) 0,5 M 

d) 0,5 mM 

 

39. O consumo de glucose-1-fosfato na via glicolítica permite obter um saldo bioenergético 

de: 

a) 2 ATP por fosforilação ao nível do substrato 

b) 5 ATP por fosforilação ao nível do substrato  

c) 7 ATP combinando fosforilação ao nível do substrato e fosforilação oxidativa 

d) 6 ATP combinando fosforilação ao nível do substrato e fosforilação oxidativa 

 

40.  A DPOC, a anemia e a hemorragia podem causar uma acidose metabólica. A melhor 

explicação é que a falta de oxigénio causa: 

a) Uma diminuição na remoção de CO2 do sangue, leva a uma diminuição no pH o que causa 

um aumento na glicólise na maioria das células 

b) Uma diminuição na fosforilação oxidativa, de modo que as células ficam a depender da 

glicólise anaeróbica  

c) Uma diminuição da insulina que, por sua vez, aumenta a glicólise anaeróbica no encéfalo 

d) Um aumento na glicólise nos glóbulos vermelhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERGUNTAS DE DESEMPATE 

 

A. Num processo com cinética de Hill (v=k.a^n/(K^n+a^n)), K indica: 

a) a concentração de a, em que v=k/2 

b) a concentração de a, em que v=k 

c) a concentração de a, em que v=0 

d) a concentração de a, em que v=2k 

 

B. No ciclo de Krebs, 

a) os dois carbonos que entram no ciclo na forma de Acetil, da Ac-CoA, são os primeiros a 

sair por descarboxilação 

b) os dois carbonos que entram no ciclo na forma de Acetil, da Ac-CoA, saem na segunda 

volta por descarboxilação 

c) os carbonos que primeiro abandonam o ciclo têm origem nos carbonos 2 e 3 do oxaloacetato 

d) os carbonos que primeiro são eliminados são os carbonos carboxílicos do oxaloacetato 

 

C. Um alcoólico consumiu anticongelante como substituto do etanol. Um dos componentes do 

anticongelante é o etilenoglicol, que também é substrato para a enzima álcool desidrogenase 

(ADH). No entanto, o etilenoglicol é convertido pela ADH num produto muito tóxico. Nesta 

situação, o etanol pode ser administrado como tratamento. Porquê? 

a) O etanol é um efetor alostérico da ADH 

b) O etanol induz uma enzima capaz de metabolizar o etileno glicol 

c) A ADH tem maior afinidade para o etanol do que para o etileno glicol 

d) O acetaldeído produzido a partir do etanol tem valor terapêutico 

 

D. Com uma adição instantânea de piruvato enriquecido radioativamente (14C) no seu carbono 

metílico, verifica-se que  

a) após uma volta do ciclo de Krebs 50% da radiação será eliminada na forma de CO2 

b) após duas voltas do ciclo de Krebs 50% da radiação será eliminada na forma de CO2 

c) após três voltas do ciclo de Krebs 50% da radiação será eliminada na forma de CO2 

d) após quatro voltas do ciclo de Krebs 100% da radiação será eliminada na forma de CO2 

 

E. A expressão do gene Y é ativada pelo fator de transcrição X, em resposta ao estímulo S.  

O mecanismo regulatório de X por S pode envolver: (1) translocação de X entre 

compartimentos celulares, (2) fosforilação de X, (3) ativação da expressão de X por outro 

fator de transcrição, (4) inibição da degradação de X.  

Se S sinalizar uma perturbação ambiental para a qual é necessária uma resposta celular 

rápida, os mecanismos mais adequados são: 

a) (1) e (2) 

b) (2) e (3) 

c) (3) e (4) 

d) (1) e (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


