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1. As questões da sustentabilidade do planeta: 
a. Têm o seu interesse em Bioquímica no âmbito do estudo de transformações de energia em seres 
vivos 
b. Estão sobretudo ligadas à produção de alimentos e, nesse sentido, importam em Bioquímica 
c. Passam por um melhor conhecimento dos mecanismos de transformações de energia nos 
seres vivos 
d. Não são implicadas em Bioquímica estrutural 

 
2. Um miRNA regula o gene A e B (hibridando por complementaridade de sequência com os mRNAs 
dos genes A e B, promovendo a degradação destes mRNAs ou inibindo o início da tradução).  

Na situação basal o miRNA e o gene A estão a ser ativamente transcritos, enquanto o gene B tem 
transcrição inativa.  
Quando a transcrição do gene B é ativada (mantendo-se constantes as velocidades de transcrição 
de A e do miRNA), o que acontece aos níveis da proteína codificada pelo gene A? 

a. Aumenta 
b. Diminui 
c. Oscila 
d. Nada 

 
3. Em qual das vias metabólicas seguintes é mais provável observar oscilações da concentração do 
metabolito Z ao longo do tempo? 

a. X  Z, em que Z inibe a sua própria produção 
b. X  Z, em que Z ativa a sua própria produção 
c. X  Y  W  Z, em que Z inibe a conversão de X em Y 
d. X  Y  W  Z, em que Z ativa a conversão de X em Y 

 
4. Qual destas duas patologias se encontram associadas a uma deficiência de um metal essencial no 
organismo? 

a. Escorbuto, malária 
b. Anemia, doença de Menkes 
c. Alzheimer, anemia 
d. Saturnismo, hipomagnesia 

 
5. 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. P, S, Na, K 
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6. Paracelsus, considerado por muitos como sendo o Pai da Toxicologia moderna, escreveu no séc. 
XVI uma sequência de três frases que ainda hoje é alvo de debate: 
1. “Apenas a dose faz o veneno” 
2. “Não há nada sem veneno” 
3. “Todas as coisas são veneno”  
Qual foi a ordem certa desta sequência de frases? 

a. 1, 2, 3 
b. 3, 2, 1 
c. 2, 1, 3 
d. 3, 1, 2 

 
7. Qual a molécula que responde mais rapidamente a uma perturbação? 

a. Constante cinética de síntese 10 s-1 e de degradação 10 s-1 

b. Constante cinética de síntese 20 s-1 e de degradação 10 s-1 

c. Constante cinética de síntese 10 s-1 e de degradação 20 s-1 
d. Constante cinética de síntese 20 s-1 e de degradação 5 s-1 

 
8. Os carbohidratos podem ser definidos quimicamente como:  

a. Poliálcoois 
b. Policetonas 
c. Ácidos policarboxílicos  
d. Aldeídos ou cetonas polihidroxilados 
 

9. Fornecendo acetil-CoA enriquecido em carbono-14 no grupo metilo da unidade acetil, qual a 
fração de radiação que permanece após duas voltas completas do ciclo? 

a. 100% 
b. 50% 
c. 0% 
d. Nenhuma das hipóteses anteriores 

 
10. No séc. XIX já se sabia quais as 3 principais partes de uma célula, nomeadamente: 

a. Ácidos nucleicos, citoplasma e água 
b. Água, núcleo e citoplasma 
c. Citoplasma, núcleo e membrana 
d. Membrana, ácidos nucleicos e mitocôndria 

 
11. O enrolamento (“folding”) das proteínas é principalmente determinado por: 

a. Forças eletrostáticas 
b. Pontes de hidrogénio 
c. Efeito hidrófobo 
d. Forças de Van der Waals 

 
12. Se fosse possível sintetizar in vitro uma molécula proteica, nas mesmas condições em que esta 
síntese ocorre nas células, utilizando-se: ribossomas obtidos de células de rato; RNA-mensageiro de 
células de sapo; RNA-transportador de células de coelho e aminoácidos ativados de célula 
bacteriana, a proteína produzida teria a estrutura primária idêntica à: 

a. Do rato 
b. Do sapo 
c. Da bactéria 
d. Seria uma mistura de todas 

 

13. Os inibidores competitivos das enzimas são normalmente: 

a. Análogos do substrato 
b. Análogos do estado de transição 
c. Análogos do produto 
d. Compostos apolares 
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14. O factor de transcrição A ativa a sua própria transcrição segundo uma função de Hill (com K= 5 
nM e n=4). A transcrição de A também é ativada pelo fator de transcrição Z*.  
Na presença de um estímulo extracelular, Z é rapidamente convertido em Z* por fosforilação. 
Considere a situação em que esse estímulo extracelular esteve presente durante 30 minutos, 
levando a um aumento da concentração de A de 0 nM a 10 nM. O que acontece à concentração de A 
quando o estímulo desaparece ao fim desses 30 min? 

a. Tende para 0 nM 
b. Continua a aumentar até estabilizar 
c. Tende para 5 nM 
d. Oscila à volta de 10 nM 

 
15. Os ciclos de substrato, ou ciclos fúteis, são estruturas comuns em redes metabólicas. Qual das 
seguintes afirmações sobre estes ciclos não é válida? 

a. Podem ter uma função termogénica 
b. Pelo menos uma das reações do ciclo é reversível 
c. Pelo menos uma das reações deve ser acoplada a uma reação termodinamicamente favorável 
d. Permitem regular o sentido de uma via metabólica 

 
16. Qual a característica que distingue a água de moléculas semelhantes e a torna o solvente ideal 
para a vida?  

a. A sua estrutura angular 
b. A presença de dois átomos de hidrogénio 
c. A presença de apenas um átomo de oxigénio 
d. Possibilidade de estabelecer pontes de hidrogénio 
 

17. Qual a molécula com uma concentração de estado estacionário mais elevada (considere a 
síntese com velocidade constante e a degradação como um processo cinético de 1ª ordem)? 

a. Velocidade de síntese 10 mMs-1 e constante cinética de degradação 10 s-1 
b. Velocidade de síntese 20 mMs-1 e constante cinética de degradação 10 s-1 
c. Velocidade de síntese 10 mMs-1 e constante cinética de degradação 20 s-1 
d. Velocidade de síntese 20 mMs-1 e constante cinética de degradação 5 s-1 

 
18. O efeito hidrófobo pode ser definido como: 

a. Um efeito termodinâmico que impede uma grande diminuição de entropia 
b. Um efeito cinético que acelera a interação entre moléculas apolares 
c. Uma força que provoca a atração entre moléculas apolares 
d. Uma força que provoca a repulsão entre moléculas polares 

 
19. Os potenciais de transferência de grupos fosforilo são sequencialmente: 

a. ATP > PEP > F1,6BP > G-6-P 
b. ATP > FI,6BP > G-6-P > PEP 
c. PEP > ATP > F1,6BP > G-6-P 
d. Nenhuma das hipóteses anteriores 

 
20. Em qual das seguintes vias de sinalização uma ativação de A leva a uma ativação de E? 

a. � ⊣ � ⊣ � ⊣ � → � 
b. � ⊣ � → � → � → � 
c. � → 	 ⊣ 
 ⊣ � → � 
d. � ⊣ � → � ⊣ � ⊣ � 

 
21. Durante o transporte de eletrões na cadeia respiratória: 

a. Estabelece-se um gradiente de protões com uma acidificação do espaço intermembranar 
b. Há acumulação de eletrões no espaço intermembranar 
c. O gradiente eletroquímico gerado possibilita a síntese de ATP no complexo IV 
d. Nenhuma das hipóteses anteriores 
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22. Muitas vias metabólicas lineares são reguladas por um ciclo de retroação negativa, em que um 
dos últimos metabolitos da via inibe uma das primeiras reações da via. As vantagens deste modo de 
regulação são (escolha a falsa): 

a. Minimiza o tempo de resposta a perturbações 
b. Maximiza a produção de energia metabólica 
c. Minimiza a acumulação de metabolitos intermediários 
d. Maximiza a robustez do fluxo da via face a flutuações na expressão génica 

 
23. Os domínios das proteínas correspondem a: 

a. Sequências da estrutura primária 
b. Partes da estrutura secundária 
c. Regiões da estrutura terciária 
d. Subunidades da estrutura quaternária 

 
24. A característica comum a todos os lípidos é: 

a. Serem compostos apolares 
b. Serem compostos polares 
c. Terem uma função estrutural 
d. Terem uma função de armazenamento de energia 

 
25. A função da enzima acil-CoA sintetase é: 

a. Ativar a lipólise com objetivo de produzir gliceraldeído 3-fosfato 
b. Catalisar a reação de redução dependente de ATP, antes do passo de ativação dos ácidos gordos 
c. Catalisar o passo de ativação de ácidos gordos por ligação à CoA 
d. Duas das opções estão corretas 

 
26. Relativamente ao processo da contração do músculo-esquelético, refira qual das seguintes 
afirmações é a verdadeira. 

a. O potencial de ação propaga-se ao longo dos túbulos-T que estimula posteriormente um canal de 
cálcio no retículo sarcoplasmático designado por bomba de cálcio 
b. A diminuição da concentração de Ca2+ no sarcoplasma das células musculares faz iniciar o 
processo da contração muscular 
c. O Ca2+ é acumulado pelo retículo sarcoplasmático através da bomba de Ca2+ que precisa de ATP 
d. Quando falta Ca2+ nas células musculares o músculo fica em estado de “rigoris mortis” pois a 
miosina não pode desligar-se da actina 

 
27. A oxidação completa de uma molécula de frutose-1,6-bifosfato num hepatócito permite obter: 

a. 30 ATP 
b. 34 ATP 
c. 32 ATP 
d. 28 ATP 

 
28. Qual dos seguintes aminoácidos é estritamente gluconeogénico, neutro e essencial? 

a. Glutamato 
b. Leucina 
c. Asparagina 
d. Valina 

 
29. As espécies reativas de oxigénio, formadas durante o metabolismo aeróbio ou por exposição a 
radiação ou xenobióticos, podem provocar danos oxidativos e morte celular. Qual das seguintes é 
uma defesa antioxidante que promove a sustentabilidade das células através da inibição da 
peroxidação lipídica? 

a. Superóxido dismutase 
b. Biotina 
c. α-tocopherol 
d. Ácido ascórbico 
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30. A molécula de DNA é: 
a. Um polianião 
b. Um policatião 
c. Uma molécula neutra 
d. Uma molécula apolar 

 
31. Quais os 4 elementos mais abundantes nos seres vivos e que representam 96% de todos os 
elementos de uma célula? 

a. Água, C, H, O 
b. C, O, proteínas, N 
c. O, H, C, N 
d. Água, N, C, O 

 
32. As bactérias fotossintéticas têm um papel muito positivo no ambiente porque: 

a. Todas produzem grandes quantidades de oxigénio 
b. Contribuem para aumentar o rendimento das culturas de plantas, por associação simbiótica 
c. Permitem fixar carbono da atmosfera 
d. Todas as hipóteses anteriores 

 
33. Qual destas metaloproteínas são consideradas proteínas hémicas? 

a. Hemoglobina, citocromo c 
b. Rubredoxina, carboxipeptidase 
c. Nitrogenase, calmodulina 
d. Superóxido dismutase, catálase 

 
34. Todo o azoto presente na ureia deriva diretamente de: 

a. Aspartato e glutamato 
b. Amónia e glutamato 
c. Aspartato e amónia  
d. Nenhuma das hipóteses anteriores 

 
35. O folding de proteínas é um processo progressivo durante o qual se formam várias espécies com 
estruturas intermediárias que podem sofrer refolding, para o qual contribuem: 

a. Moléculas de ubiquitina 
b. Chaperones 
c. Proteases 
d. Proteassoma 

 
36. A maior parte dos detergentes de roupa contêm nas suas formulações enzimas com o intuito de 
aumentar a eficiência de lavagem, diminuindo os custos associados a água e luz, contribuindo para 
uma melhor sustentabilidade ambiental. Qual das seguintes classes de enzimas não é usada na 
indústria dos detergentes? 

a. Celulases 
b. Lipases 
c. Oxidorredutases 
d. Proteínas-cinases 

 
37. De entre os 20 aminoácidos comuns, o aminoácido cisteína 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. É o aminoácido mais volumoso 
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38. A doença de Tay-Sachs é o resultado de uma deficiência genética no metabolismo: 

a. Dos gangliósidos 
b. Da fosfatidiletanolamina 
c. Dos esteróis 
d. Dos triacilgliceróis 

 
39. Um coelho recebeu, pela primeira vez, a injeção de uma toxina bacteriana e manifestou a 
resposta imunitária produzindo a antitoxina (anticorpo). Se após certo tempo for aplicada uma 
segunda injeção da toxina no animal, espera-se que ele: 

a. Não resista a essa segunda dose 
b. Produza a antitoxina mais rapidamente 
c. Produza menor quantidade de antitoxina 
d. Não produza mais a antitoxina por estar imunizado 

 
40. A hormona ______ ativa a lipólise, enquanto a hormona ______ inibe o processo. 

a. Epinefrina; hormona adrenocorticotrópica 
b. Glucagon; insulina 
c. Glucagon; epinefrina 
d. Insulina, norepinefrina 

 
41. Na indústria cervejeira, o processo de produção de cerveja está bastante otimizado no que diz 
respeito à utilização de enzimas em diferentes etapas da produção, todas elas importantes para a 
eficiência do processo e para a qualidade da cerveja final. Qual das seguintes enzimas é crucial para 
aumentar a quantidade de açúcares fermentáveis pelas leveduras nos tanques de fermentação de 
uma fábrica de cerveja? 

a. Acetolactato descarboxilase 
b. B-amilases 
c. Endopeptidases 
d. Glucanases 

 
42. O consumo de glucose de origem glicogenolítica na via glicolítica permite sempre a produção de: 

a. 2 NADH e 2 ATP 
b. 1 FADH2, 1 NADH e 4 ATP 
c. 2 NADH, 3 ATP e 2 Piruvato 
d. Nenhuma das hipóteses anteriores 

 
43. Na digestão de proteínas no intestino delgado, que enzima é essencial para a ativação do 
zimogénio? 

a. Enteropeptidase 
b. Hexocinase 
c. Pepsina 
d. Secretina 

 
44. Qual o composto que, em humanos, é um intermediário do catabolismo das purinas? 

a. Glutamato 
b. NH4+ 
c. Ureia 
d. Ácido úrico 

 
45. A oxidação β de miristoil-CoA (14:0) produz: 

a. 7 Acetil-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+ 
b. 6 Acetil-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+ 

c. 7 Acetil-CoA + 6 FADH2 + 6 NADH + 6 H+ 
d. 7 Acetil-CoA + 7 FAD + 7 NAD+ 
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46. Para uma célula de metabolismo aeróbio e que, portanto, necessita de oxigénio, pode afirmar-se 
que a sua viabilidade energética: 

a. É determinada, pelo menos em parte, pelo tamanho da célula 
b. É tanto maior quanto maior for o tamanho da célula 
c. Aumenta com o aumento do volume da célula 
d. Aumenta com o aumento da razão entre volume e área de superfície exterior da célula 

 
47. Na cadeia respiratória: 

a. Todos os complexos possibilitam a ejeção de protões 
b. Três complexos permitem a ejeção de protões para a matriz 
c. Por cada NADH são ejetados 12 protões para o espaço intermembranar 
d. Nenhuma das hipóteses anteriores 

 
48. Qual dos seguintes aminoácidos não forma uma hélice α? 

a. Valina 
b. Prolina 
c. Tirosina  
d. Triptofano 

 
49. A adição de antibióticos nas rações dos animais, na pecuária intensiva: 

a. É uma medida negativa, porque promove o alastramento de resistências bacterianas aos 
antibióticos 
b. É uma medida negativa, porque os antibióticos são caros e o seu uso não compensa 
financeiramente 
c. É uma medida positiva, porque aumenta o rendimento da produção 
d. É uma medida positiva, porque diminui a produção de metano no rúmen dos animais 

 
50. O processo de lipogénese de novo: 

a. Apenas ocorre no fígado 
b. Está inativo no período pré-prandial 
c. Permite obter mais energia do produto produzido que dos precursores que o originam 
d. Nenhuma das hipóteses anteriores 

 
 
51. Pergunta de resposta aberta (e opcional) 
A tua prestação nesta questão servirá como critério de desempate no apuramento à Fase Final das 
Olimpíadas Universitárias da Bioquímica 

O tema da Sustentabilidade do nosso Planeta assume-se como um dos grandes desafios do nosso tempo, 
razão pelo qual o tomamos como foco principal das nossas Olimpíadas. A Bioquímica ocupa, ou pode 
ocupar certamente, um lugar de destaque na procura de soluções sustentáveis.  
És capaz de sugerir, partindo da tua própria criatividade e capacidade de resolução de problemas, uma 
aplicação tecnológica de qualquer ramo da Bioquímica (Biologia, Química, Biotecnologia, etc) que ajudasse 
na diminuição da poluição ambiental (atmosférica, dos solos e/ou marítima)?  
Faz uma breve descrição do teu produto / sistema / processo, indica em que ramo da Bioquímica se insere, 
qual o seu alvo e que efeito estimas que provoque caso seja utilizado. 
 

 

Chegaste ao fim da tua prova. Relê o teu teste e verifica que a tua Folha de 
Respostas está devidamente identificada. 

Obrigado pela tua participação na 1ª edição das Olimpíadas Universitárias da 
Bioquímica!  

Os resultados serão anunciados dentro de algumas semanas por e-mail e nas 
nossas redes sociais. Fica atento! 

Esperamos ver-te em breve! 


