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SEMANA 1 - Introdução à Bioquímica 

 

1. Supostamente, quais as moléculas presentes na atmosfera primitiva? 

2. Quais os principais átomos constituintes das moléculas orgânicas? 

3. Quais as ligações químicas comumente encontradas entre os átomos de moléculas 
orgânicas? 

4. Quais as principais organelas celulares? 

5. Na bioquímica, usualmente consideramos que grandes moléculas são formadas a partir da 
simples repetição das mesmas pequenas estruturas...  O que se repete em: 

a. Carboidratos ____________________________________ 

b. Proteínas _______________________________________ 

c. Ácidos Nucléicos ________________________________ 

6. O que é metabolismo?  O que é anabolismo e catabolismo? 

7. Cite três classes de compostos estudados pela bioquímica. 

 

SEMANA 2 – Revisão Geral 

 

8. PRÁTICA: No copo d’água com as tampinhas, porque a água não escorreu facilmente? 

9. Discuta sobre a molécula da água, quanto a sua polaridade e quanto às ligações entre 
moléculas.  O que garante as propriedades físico-químicas desta substância? 

10. Cite duas propriedades da água com importância bioquímica. 

11. Qual é a relação entre a porcentagem de água em tecidos vivos e a atividade metabólica 
dos mesmos? 

12. O que significa pH? Qual o intervalo de variação do pH?  

13. Considere um ambiente com pH 3 e outro com pH 5.  Qual a proporção da concentração 
de hidrogênio observada entre o primeiro e o segundo? Explique. 

14. Considerando a membrana plasmática tipicamente apolar, discuta sobre a facilidade que 
as seguintes moléculas têm em atravessá-la: a. Gases O2 e CO2;  b. Etanol;  c. Glicose e 
Proteínas;  d. Íons;  e. Água. 

15. Quais os componentes essenciais de uma célula? 

16. O que diz a teoria ‘endossimbiótica’? 

 

 



SEMANA 3 – Carboidratos 
 
17. PRÁTICA: por que o lugol não identificou o amido no tubo de ensaio onde foi adicionada 

saliva? 

18. Qual a principal classe de compostos bioquímicos armazenada por vegetais? E por 
animais? 

19. Cite duas funções dos carboidratos. 

20. Recordando a química orgânica, quais as grupos químicos que aparecem nos 
carboidratos? 

21. O que significa a denominação D e L de estereoisômeros de carboidratos? 

22. O que significa a identificação (+) e (-) de carboidratos? 

23. Onde pode ser encontrada a desoxirribose? 

24. Potencialmente, o que ocorre com um indivíduo que consome excesso de carboidratos 
sem adequada taxa de atividade física? 

25. Qual o nome dado à ligação que garante conformação cíclica aos monossacarídeos? 

26. O que são açúcares redutores?  Por que a sacarose não é um açúcar redutor? 

27. Porque conseguimos digerir amido e não digerimos celulose? Quais as ligações 
envolvidas? 

28. Qual é o polissacarídeo que contribui à rigidez da carapaça dos insetos? 

29. O amido é composto por duas frações...  Quais?  Que ligações estão envolvidas nestas 
frações? 

 

SEMANA 4 – Lipídeos 
 
30. PRÁTICA: Explique a reação para produção de biodiesel. 

31. PRÁTICA: Caso utilize metanol, qual seria a proporção exata entre metanol/óleo? 

32. PRÁTICA: Se utilizasse um óleo com ácidos graxos de 14 carbonos, necessitaria mais ou 
menos álcool?  Haveria alteração na sobra de glicerina? 

33. Em termos gerais, o que caracteriza os lipídeos? 

34. Quais as principais funções biológicas dos lipídeos? 

35. Quais vantagens os animais tem por armazenar lipídeos e não carboidratos? 

36. O que são os ácidos graxos?  Quais as principais características? 

37. O que é um ácido graxo insaturado?  O que significa 18:3? 

38. O que é a reação de saponificação? 

39. O que significa dizer “gordura trans”? 
40. O que é um triacilglicerol?  Quais seus constituintes? 

41. O que significa a expressão ω-3 e ω-6? 

42. Qual a composição básica das ceras? 

43. O que são carotenóides e qual sua principal função nas plantas? 

44. Quais são os constituintes dos fosfolipídeos? 

45. Cite exemplos de lipídeos do grupo dos esteróides. 


