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SEMANA 6  -  Ácidos Nucléicos 

1. Onde podem ser encontrados os ácidos nucléicos? Quais são eles? 

2. Quais as funções dos ácidos nucléicos? 

3. Quais são as estruturas que compõem um nucleotídeo? Descreva quais estão 
presentes no DNA e quais estão presentes no RNA. 

4. Por que o DNA contém timina e não uracil? 

5. Que tipo de ligação está presente entre as bases nitrogenadas na dupla fita do DNA? 

6. O que significam as terminações 3’ ou 5’ do material genético? 

7. Qual a estrutura básica do ATP?  Qual sua importância para a célula? 

8. Qual o objetivo da duplicação e da transcrição? Como se processam? 

 

SEMANA 7  -  Do N às Proteínas 

9. Qual a principal forma de nitrogênio absorvida pelas plantas?  Por quê? 

10. Prioritariamente, de onde vem o nitrogênio absorvido pelas plantas? 

11. Em que momentos do ciclo do nitrogênio há participação de microorganismos? 

12. Qual a função da urease?  Qual é a forma de nitrogênio amoniacal encontrado em 
solos e nas células? 

13. Quais as potenciais perdas de nitrogênio no ambiente agrícola? 

14. Quais moléculas nitrogenadas são translocadas no xilema? Em que momentos há 
gasto de energia para absorção e translocação do nitrogênio? 

15. Para que serve a nitrato redutase e a nitrito redutase? 

16. Onde pode ser encontrada a enzima nitrogenase? 

17. Qual a relação entre o metabolismo do nitrogênio e fertilização com molibdênio? 

18. Por que não há acúmulo de amônio nas células? 

19. Qual a enzima garante a assimilação do nitrogênio a compostos orgânicos? 

20. Quais são os RNAs?  Qual deles define a seqüência de aminoácidos das proteínas? 

 

SEMANA 8 - Proteínas 

21. Quantos são os aminoácidos?  

22. O que é a ligação peptídica? 

23. Quais são as principais funções das proteínas?  Cite exemplos. 



24. Quantas e quais estruturas espaciais são encontradas nas proteínas? Comente. 

25. Quais são as ligações químicas que contribuem para a estrutura terciária de 
proteínas? 

26. O que é uma fosfoproteína, uma glicoproteína ou uma lipoproteína? 

27. Quanto à conformação, como podem ser as proteínas? 

28. O que é a desnaturação de uma proteína?  Biologicamente, qual a principal causa 
deste fenômeno? 

29. Quais as formas de se promover a hidrólise de proteínas? 

30. Qual a interferência da desnaturação sobre a digestibilidade de proteínas? 

 

SEMANA 9 – Enzimas 

31. PRÁTICA: Onde estava a enzima?  Qual seu nome?  Quem é seu substrato? 

32. PRÁTICA: porque não houve desprendimento de gás no frasco em que foi 
adicionado hidróxido de sódio? Explique. 

33. Qual é a função biológica das enzimas?  Comente sobre sua importância. 

34. Em termos técnicos, como agem as enzimas? 

35. O que são cofatores enzimáticos? 

36. Quais as principais classes de enzimas? Qual a reação catalisada por uma 
isomerase? 

37. Quais as possíveis explicações para a especificidade enzimática? 

38. Em termos biológicos, qual é a relação entre o pH de uma solução, a temperatura do 
meio e a atividade das enzimas? 

39. O que é inibição enzimática?  Cite exemplos de tipos de inibição. 

40. Recordando aulas anteriores, quem eram os cofatores da nitrato redutase e da nitrito 
redutase? 

 


