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01| 
Durante o processo de quantificação de proteínas totais por espectrofotometria, alguns cuidados devem ser 

tomados a fim de evitar erros de leitura. 

Com base nessa informação, analise as afirmativas abaixo: 

I. Certificar-se de que o equipamento esteja fechado no momento da leitura das amostras minimiza 

efeitos de espalhamento e reflexões das superfícies das redes, lentes ou espelhos, filtros e janelas, 

resultantes da entrada de luz espúria.  

II. Evitar a leitura de soluções muito diluídas, pois, para concentrações que excedem 0,01 mol L
-1

, a 

distância média entre os íons ou moléculas da espécie absorvente aumenta a ponto de cada 

partícula afetar a distribuição de carga. 

III. Utilizar cubetas com o mesmo caminho óptico e equivalente em suas características ópticas para 

leitura das amostras e do branco; 

IV. Limpar, antes da leitura, a superfície das células com um lenço de papel para lentes embebido em 

solução de glutaraldeído a 2%, a fim de evitar o acúmulo de partículas de poeira que interferem na 

leitura.  

Assinale a opção que contém os cuidados corretos durante esse processo: 

a) I e III 

b) I e IV 

c) II e III 

d) II e IV 

02|  
As técnicas que determinam a estrutura tridimensional detalhada das proteínas são: 

a) espectrometria de massas e cromatografia líquida  

b) citometria de fluxo e espectrometria de fluorescência  

c) ressonância nuclear magnética e cristalografia com raios X  

d) microscopia eletrônica de transmissão e tomografia por emissão de pósitrons 

03| 
Na confecção de um gel de poliacrilamida, os reagentes químicos responsáveis por iniciar e catalisar a 

reação de polimerização são, respectivamente:  

a) persulfato de amônio / tetrametiletilenodiamina (TEMED) 

b) tetrametiletilenodiamina (TEMED) / persulfato de amônio 

c) monômeros de acrilamida / N,N’-metilenobisacrilamida (Bis-acrilamida) 

d) N,N’-metilenobisacrilamida (Bis-acrilamida) / monômeros de acrilamida 

04| 
A eletroforese foi realizada pela primeira vez em 1937, por Arne Tiselius, trabalho que lhe rendeu um prêmio 

Nobel. Desde então, variações dessa técnica têm sido usadas na prática analítica.  

A técnica que separa proteínas de acordo com seus pontos isoelétricos e suas massas moleculares é 

conhecida como: 

a) zimografia  

b) eletroforese capilar 

c) cromatografia líquida 

d) eletroforese bidimensional 
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05| 
Um pesquisador pretende realizar um ensaio experimental com amostras de sangue de pacientes. Ele 
possui, dentre outros, os seguintes itens no laboratório: placas de poliestireno de fundo chato, leitor 
espectrofotométrico de microplacas, sistema de aspiração/lavagem de placas composto por bomba de 
vácuo e anticorpos conjugados a enzimas.  

Considerando esses itens, pode-se concluir que o tipo de experimento que será feito é: 

a) ELISA 
b) Microarray 
c) Western blot 
d) Southern blot 

06|  
Um técnico de laboratório misturou 100 mL de solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 5% em massa e 
densidade igual a 1,4 g/mL com 325 mL de NaOH 1 molar (M) e completou o volume para 1000 mL. 

A molaridade da solução resultante é, em M, de:  

a) 0,55  
b) 0,50  
c) 0,45  
d) 0,40  

07| 
As proteínas possuem absorção máxima em comprimento de onda de, aproximadamente, 280 nm (UV), 
devido à presença de aminoácidos com cadeias laterais aromáticas.  

Analise as estruturas químicas representadas abaixo.  

                                            
                           (1)                                    (2)                                    (3) 

Nas estruturas químicas 1, 2 e 3, os aminoácidos responsáveis pela absorbância citada são, 
respectivamente: 

a) tirosina, leucina e triptofano 
b) tirosina, prolina e fenilalanina 
c) prolina, triptofano e fenilalanina 
d) fenilalanina, triptofano e tirosina 

08| 
Os tipos de ligações que mantêm a conformação primária e secundária em proteínas são, respectivamente: 

a) iônicas e hidrofóbicas 
b) hidrofóbicas e iônicas 
c) peptídicas e de hidrogênio  
d) de hidrogênio e peptídicas 
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09| 
Na técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDS-PAGE), o agente 

redutor utilizado para promover o rompimento das pontes dissulfeto é: 

a) iodocetamida  

b) ditiotreitol (DTT) 

c) dodecil sulfato de sódio (SDS) 

d) fluoreto de fenilmetanosulfonila (PMSF) 

10| 
Em um laboratório foi realizada a diluição seriada de uma solução X. Após a diluição, a absorbância das 

soluções foi medida em um espectrofotômetro, utilizando cubetas idênticas. 

O gráfico que melhor representa a absorbância dessas soluções versus a concentração de cada uma é:  

a)                                                                      b) 

                            
 
c)                                                                     d) 

                            

11|  
O etanoato de pentila ou, como é comercialmente conhecido, acetato de amila, é um líquido com odor 

agradável de banana. A reação orgânica da síntese do acetato de amila é uma reação de: 

a) esterificação 

b) polimerização  

c) adição eletrofílica 

d) substituição eletrofílica aromática 
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12| 
Observe o esquema abaixo.  

 

Essa técnica de detecção de proteínas muito utilizada em laboratórios denomina-se:       

a) ELISA  
b) Microarray  
c) Western blot 
d) Southern blot 

13|  
Se 200 mL de solução 0,25 M de NaCl são misturados a 200 mL de solução 0,25 M de CaCl2, a 
concentração molar de íons cloreto após esta mistura será em M, de:  

a) 0,15 
b) 0,50 
c) 0,255  
d) 0,375 

14| 
O equipamento empregado nos métodos potenciométricos inclui, dentre outros componentes, um eletrodo 
de referência e um eletrodo indicador. O eletrodo de referência é constituído de: 

a) metálico, hidrogênio e membrana 
b) membrana, metálico e calomelano  
c) hidrogênio, prata/cloreto de prata e membrana  
d) calomelano, hidrogênio e prata/cloreto de prata  

15|  
Quando se trabalha com substâncias voláteis ou com reações que desprendam produtos gasosos, faz-se 
necessário o uso de uma capela de exaustão.  

A capela de exaustão é recomendada durante a manipulação do seguinte reagente químico: 

a) HNO3 
b) MgCl2 
c) CaCO3 
d) NaHCO3 

16| 
O tipo de ligação covalente mais frequente em proteínas secretadas para o meio extracelular e sua respectiva 
reação química de formação são: 

a) pontes dissulfeto / redução de um par de radicais de serina  
b) pontes dissulfeto / oxidação de um par de radicais de cisteína  
c) ligações de hidrogênio / oxidação de um par de radicais de serina  
d) ligações de hidrogênio / redução de um par de radicais de cisteína 
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17|  
A configuração do átomo de alumínio no estado fundamental é: 

a) [Ne]3s
2
3p

1
 

b) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
3p

1
 

c) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

2
 

d) [Ne]1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
3p

2
 

18| 
Em proteínas que possuem um quarto nível de organização estrutural (conformação quaternária), cada 
cadeia peptídica é chamada de: 

a) cerne 
b) dímero 
c) domínio 
d) subunidade 

19|  
Tem-se 100 g de uma solução aquosa de KBr a 10% em massa. Para torná-la uma solução de 
concentração de 50% em massa, a massa de KBr que deve ser adicionada a esta solução, em g, é: 

a) 40 
b) 60 
c) 80 
d) 100 

20| 
Os aminoácidos podem ser classificados com base nas propriedades dos seus grupos R. Os aminoácidos 
que possuem grupos R carregados negativamente são:  

a) serina e treonina  
b) alanina e leucina 
c) fenilalanina e tirosina 
d) aspartato e glutamato  

21| 
Os espectrofotômetros de feixe único são adequados para as medidas quantitativas de absorção em um 
único comprimento de onda. O esquema abaixo ilustra os componentes que integram um instrumento de 
feixe único.  

 

Modificado de Skoog, D.A; West, D.M; Holler, F.J. & Stanley, R.C. Fundamentos de Química Analítica - 
Tradução da 8ª ed. CENGAGE Learning, 2005. 

Assinale a opção que contém os componentes corretos, de acordo com a numeração. 

a) (2) fotodetector, (3) amplificador, (4) monocromador, (5) célula, (6) obturador 
b) (2) monocromador, (3) obturador, (4) célula, (5) fotodetector, (6) amplificador 
c) (2) monocromador, (3) amplificador, (4) célula, (5) fotodetector, (6) obturador  
d) (2) fotodetector, (3) obturador, (4) monocromador, (5) célula, (6) amplificador  

 
 

 

Fonte 

Dispositivo 
de Leitura 
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22| 
Em espectrofotometria, o caminho óptico de células ou cubetas mais comum nos estudos nas regiões do 
UV e do visível é: 

a) 0,5 cm 
b) 1,0 cm 
c) 1,5 cm 
d) 2,0 cm 

23|  
No laboratório químico é relevante ter conhecimento sobre segurança contra o fogo. A temperatura mínima 
na qual os combustíveis desprendem vapores, que se incendeiam em contato com uma fonte externa de 
calor, onde a quantidade de vapores é insuficiente para manter a chama, é definida como ponto de: 

a) fulgor  
b) ignição 
c) ebulição 
d) combustão 

24| 

Segundo José Godinho Junior (2001), “Na focalização isoelétrica, as proteínas migram até encontrarem um 
pH no meio eletroforético que seja correspondente ao seu ponto isoelétrico. Para que isso ocorra, é 
necessário que seja estabelecido um gradiente de pH entre o anodo e o catodo. Tal gradiente é formado 
pela migração rápida de substâncias poliméricas denominadas anfólitos”. 

Os anfólitos possuem a seguinte característica: 

a) auxiliam na solubilização e desnaturação das proteínas  
b) promovem a variação da condutividade ao longo do gradiente de pH 
c) contêm em sua estrutura vários grupos ionizáveis do tipo carboxila e aminas 
d) possuem baixa capacidade tamponante mesmo em pHs próximos ao seus pontos isoelétricos  

25| 
Observe a imagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificado de Moraes, C. S.; Oliveira Jr F.O.R.; Masson, G.; Rebello, Karina M.; Santos, L.O; Bastos, N.F. 

Corte Real, R. F. Série em Biologia Celular e Molecular. Métodos Experimentais no Estudo de Proteínas. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Instituto Oswaldo Cruz (IOC), 2013. 

Assinale a opção que contém o tipo de cromatografia esquematizada. 

a) afinidade 
b) troca iônica 
c) fase reversa 
d) filtração em gel 
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26|  
Nos sistemas descontínuos, SDS-PAGE, as soluções tampão apresentam as seguintes composições: 

a) TRIS/HCl nos géis e TRIS/Glicina na cuba de eletroforese 
b) TRIS/Glicina nos géis e TRIS/HCl na cuba de eletroforese 
c) TRIS/HCl no gel concentrador e TRIS/Glicina no gel fracionador 
d) TRIS/Glicina no gel concentrador e TRIS/HCl no gel fracionador 

27|  
Considere que um pedaço A de polietileno pesou 11,2 g em uma balança cuja incerteza é ± 0,1 g. Um outro 
pedaço de polietileno, B, pesou 15,98 g em uma balança de duas casas decimais. Um terceiro pedaço, C, 
pesou 3,0000 g em uma balança analítica cuja incerteza é de ± 0,1 mg.  

Nessa situação, a soma das massas dos três pedaços de polietileno é igual a: 

a) 30,1 
b) 30,2 
c) 30,18 
d) 30,1800 

28| 
Em espectrofotometria, absorbância e transmitância são grandezas que, em uma solução, possuem a 
seguinte relação: 

a) linear 
b) quadrática 
c) logarítmica  
d) exponencial 

29| 
Associe as proteínas às suas respectivas funções:  

(1) hemoglobina 

(2) imunoglobulinas 

(3) insulina  

(4) actina 

(5) amilase 

(  ) mecanismos estruturais  

(  ) regulação da atividade celular ou fisiológica 

(  ) mecanismos de defesa do organismo  

(  ) função enzimática 

(  ) transporte de moléculas  

Assinale a opção que apresenta a ordem correta da associação. 

a) 4, 2, 3, 5, 1 
b) 4, 3, 2, 5, 1 
c) 5, 2, 3, 1, 4 
d) 5, 3, 2, 1, 4 

30|  
Segundo Baccan (2001), “Objetos quentes devem ser deixados resfriar dentro de um dessecador antes da 
pesagem”. A frase destaca um procedimento que deve ser realizado a fim de se evitar erro de pesagem, 
devido ao seguinte efeito:  

a) ideomotor, que ocorre devido à construção e manipulação da balança ou dos pesos usados 
b) atmosférico, que considera o fato de alguns materiais ganharem peso quando expostos ao ar, enquanto 

outros perdem peso 
c) empuxo, onde uma força que se opõe ao peso e, com intensidade igual ao peso da amostra interfere no 

resultado da pesagem 
d) eletrostático, onde amostras ou frascos quentes podem interferir no resultado final da pesagem ao 

gerarem aquecimento da balança 
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31| 
A desnaturação de uma proteína ocorre quando sua conformação nativa é destruída, resultando em uma 
cadeia polipeptídica distendida. A exposição de proteínas a substâncias contendo valores de pH muito altos 
ou muito baixos resultam nos seguintes fenômenos moleculares: 

a) rompimento das ligações covalentes e iônicas 
b) formação de pontes dissulfeto e radicais negativos 
c) repulsão intramolecular e exposição do interior hidrofóbico 
d) rompimento das ligações de hidrogênio e estabelecimento de interações hidrofóbicas 

32| 
Em espectrofotometria, bandas de absorção estreitas na região do UV/visível alteram a absortividade do 
analito, levando a desvios na Lei de Beer. Considere um espectrofotômetro capacitado para leituras na faixa 
de comprimento de onda de 190 nm a 1000 nm e uma solução X que possui absorção máxima a 595 nm e 
mínima a 367 nm. 

Para evitar desvios à Lei de Beer, as medidas de absorbância dessa solução deverão ser feitas em um 
comprimento, em nm, de: 

a) 190 
b) 367 
c) 595 
d) 1000 

33|  
Partindo de uma solução de ácido nítrico (HNO3) de concentração igual a 65% em massa e massa 
específica igual a 1,5 g/mL, o volume aproximado necessário, em mililitros (mL), para preparar 1 litro de 
HNO3 0,5 molar é: 

a) 32,3  
b) 33,3 
c) 34,3  
d) 35,3 

34| 
Associe os métodos mais utilizados na quantificação de proteínas totais por espectrofotometria UV/visível 
com as afirmativas a seguir: 

(1) Método de Lowry 

(2) Método de Bradford 

(3) Método do Biureto 

(4) Método de Smith ou BCA  

( )  Um reagente contendo íons cúpricos é utilizado para promover a formação de um complexo de cor azul 
entre os íons Cu

2+
 e as ligações peptídicas.  

( ) Em pH alcalino, o íon de cobre monovalente, conjuntamente  às cadeias laterais de alguns aminoácidos, 
levam à redução dos componentes ácidos presentes no reagente de Folin.  

( ) Em pH alcalino, a reação de cobre (II) com proteínas produz intermediários de cobre e forma um 
complexo com o ácido bicinconínico. 

( ) No pH de reação, o corante aniônico coomassie blue interage com aminoácidos de cadeias laterais 
básicas ou aromáticas, provocando o deslocamento do equilíbrio do corante para a forma aniônica. 

Assinale a opção que apresenta a ordem correta da associação. 

a) 1, 4, 3, 2  
b) 2, 1, 4, 3 
c) 2, 4, 1, 3 
d) 3, 1, 4, 2 
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35| 
As proteínas podem ser purificadas com base em características tais como: solubilidade, tamanho, carga e 
afinidade de ligação específica.  

Assinale a opção que contém somente métodos de purificação de proteínas: 

a) diálise, salting-out e cristalografia 
b) salting-out, diálise e cromatografia 
c) cristalografia, citometria de fluxo e eletroforese 
d) cromatografia, eletroforese e citometria de fluxo 

36| 
O esquema abaixo ilustra alguns elementos que compõem a eletroforese em gel de poliacrilamida. 
Identifique corretamente esses elementos, de acordo com a numeração de cada um deles:  

 

a) (1) tampão, (2) fragmentos maiores, (3) fragmentos menores, (4) anodo, (5) cuba e (6) catodo 
b) (1) tampão, (2) fragmentos menores, (3) fragmentos maiores, (4) anodo, (5) cuba e (6) catodo 
c) (1) cuba, (2) fragmentos menores, (3) fragmentos maiores, (4) catodo, (5) tampão e (6) anodo 
d) (1) cuba, (2) fragmentos maiores, (3) fragmentos menores, (4) catodo, (5) tampão e (6) anodo 

37| 
Conforme Skoog (2014), “A ubiquidade do pHmetro e a aplicabilidade geral do eletrodo de vidro tendem a 
iludir o químico e a levá-lo a crer que qualquer medida obtida com esse equipamento seja sempre correta. 
O leitor precisa estar alerta ao fato de que existem limitações referentes ao eletrodo.”  

Uma limitação do eletrodo de vidro do pHmetro é: 

a) os valores registrados pelo eletrodo de vidro tendem a ser mais elevados quando o pH é maior que 0,5 
b) a ação de bactérias sobre os componentes orgânicos do tampão utilizado para a calibração provoca erros 

nas medidas de pH  
c) o eletrodo de vidro comum torna-se insensível a íons de metais alcalinos e fornece leituras mais altas em 

valores de pH superiores a 9 
d) as diferenças de temperaturas dos padrões causam erros nas medidas de pH devido à variação do 

potencial de junção do eletrodo 

38| 
A estrutura terciária compreende o dobramento final da cadeia polipeptídica por inserção de regiões com 
estrutura regular (α- hélice ou folha  β- pregueada) ou de regiões sem estrutura definida. 

As ligações de hidrogênio da estrutura terciária das proteínas são estabelecidas da seguinte forma: 

a) entre resíduos de cisteína 
b) entre grupos de aminoácidos com cargas opostas 
c) entre cadeias hidrofóbicas de aminoácidos apolares 
d) entre grupos R de aminoácidos polares, com ou sem carga 
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39| 
Em proteínas, os α- aminoácidos são quirais, ou seja, apresentam dois isômeros opticamente ativos, as 
formas D e L. Os D- aminoácidos são encontrados somente em certos antibióticos e em peptídios que 
constituem: 

a) o flagelo de alguns protozoários 
b) o citoesqueleto de alguns fungos 
c) a parede celular de algumas bactérias 
d) os microtúbulos de algumas microalgas 

40| 

Na eletroforese em gel, sistemas com alta força iônica apresentam significativa resistência à migração 
eletroforética. Nessa condição, a diluição da solução tampão provocará alterações na diferença de potencial 
(d.d.p.), na intensidade da corrente e na resistência.  

Essas alterações são, respectivamente: 

a) aumento / diminuição / diminuição 
b) diminuição / diminuição / aumento 
c) aumento / aumento / diminuição 
d) diminuição / aumento / aumento 

 


