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Lista de Exercícios 1 

Biofísica Molecular 

1) Calcule a força de interação eletrostática (F) entre uma arginina (Arg 273) da proteína p53 e o 

oxigênio de um grupo fosfato do DNA, considerando que a distância (r12) entre o nitrogênio da 

arginina e o oxigênio do grupo fosfato é 3,0 Å. Considere que a carga do nitrogênio (q1) da arginina 

é +0,5 e, enquanto a do oxigênio (q2) do fosfato é -0,5 e.  

Dados: permitividade do vácuo: 0 = 8,854.10-12 C2N-1m-2, 1 Å = 10-10 m, e = 1,602.10-19C.  

A força de interação (F) eletrostática é dada pela seguinte equação: 

 

 

 

onde q1 e q2 são as cargas elétricas e r12 a distância entre as cargas. 

Resposta: F =  

 

2) Calcule a força de interação eletrostática (F) entre uma lisina (Lys 33) da proteína quinase 

dependente de ciclina 2 (Cyclin-Dependent Kinase 2, CDK2) e o oxigênio de uma molécula 

inibidora de CDK2, considerando que a distância (r12) entre o nitrogênio da lisina e o oxigênio da 

molécula inibidora de CDK2 é 2,8 Å. Considere que a carga do nitrogênio da lisina (q1) é +1,0 e, 

enquanto a do oxigênio (q2) é -0,5 e.  

Dados: permitividade do vácuo: 0 = 8,854.10-12 C2N-1m-2, 1 Å = 10-10 m, e = 1,602.10-19C.  

A força de interação (F) eletrostática é dada pela seguinte equação: 

 

 

 

onde q1 e q2 são as cargas elétricas e r12 a distância entre as cargas. 

Resposta: F =  

 

 

3) A maioria das mutações na proteína p53 associadas ao câncer ocorre no domínio de ligação de 

DNA (DNA-binding domain). A mutação mais comum ocorre num único resíduo de aminoácido da 

proteína. A p53 induz a expressão da proteína inibidora de quinases dependentes de ciclinas (sigla 

em inglês, CDK), p21. O que indica a importância da inibição das CDKs para câncer. Em qual 

resíduo de aminoácido da p53 ocorre a mutação mais comum relacionada ao câncer? Indique o 

nome e a posição do resíduo de aminoácido. 

Resposta: 

 

4) Numa ligação de hidrogênio (H) temos sempre um átomo doador de H e um aceitador de H. Na 

verdade não há transferência do H do doador para o aceitador, e sim uma ação eletrostática do 

próton (H) sobre o aceitador. Qual a distância interatômica média entre os átomos aceitador e 

doador numa ligação de hidrogênio típica? Coloque a resposta na unidade típica usada em 

Biofísica Molecular para distâncias interatômicas.  

Resposta: 

 

5) Um peptídeo extraído do veneno de himenóptera apresenta a sequência aminoácidos a seguir:  

AMELHAAMELHAAMELHA. 

Qual a provável estrutura secundária do peptídeo? 

Resposta: 

 

6) Um trecho de uma proteína tem a seguinte sequência de aminoácidos: PSGIGSPSIGGISSPPGIS. 

O que podemos afirmar sobre a estrutura secundária provável desse trecho da proteína? 

Resposta: 

 

7) A partir da elucidação da estrutura tridimensional da hemoglobina foi possível identificar as bases 

estruturais da patologia conhecida como anemia falciforme. Esta doença é caracterizada pela 

mutação de um resíduo de aminoácido da hemoglobina. Qual é a mutação? 

Resposta: 

 

8) Há um tipo de interação entre átomos ou moléculas que ocorre devido à proximidade entre átomos 

e envolve regiões não polares. As nuvens eletrônicas dos átomos passam a interagir por causa do 

dipolo (cargas positiva e negativa posicionadas em extremos da molécula ou átomo) que surge na 
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nuvem eletrônica do átomo. O dipolo aparece devido às características quânticas do sistema, onde 

a indeterminação da posição do elétron leva à possibilidade de num dado instante termos um 

elétron numa posição favorável à formação de um dipolo elétrico. Este dipolo pode interagir com 

a nuvem eletrônica de um átomo próximo. A interação é relativamente fraca e de curto alcance. 

Qual o nome desta interação? 

Resposta: 

 

9) A interação intermolecular entre fármacos e a molécula de DNA ocorre principalmente envolvendo 

agentes intercalantes. Certos fármacos com ação anticâncer encaixam-se entre pares de bases 

consecutivos o que deforma a molécula de DNA. Indique o nome de uma molécula intercalante 

que liga-se à molécula de DNA e apresenta atividade anticancerígena. 

Resposta: 

 

10) Na descoberta de fármacos podemos usar as abordagens in silico. Para isso temos que ter a 

estrutura tridimensional da proteína, que foi selecionada a partir do conhecimento do sistema 

biológico, como descrito para a quinase dependente de ciclina 2. Usamos uma metodologia 

chamada docking molecular para procurarmos “chaves” em potencial que se encaixem do sítio 

ativo da enzima. Como se chama o teste de várias moléculas com a metodologia de docking 

molecular? 

Resposta: 

 

11) Considere o sistema proteína-ligante. Quando o complexo binário proteína-ligante apresentar uma 

energia menor que as moléculas livres (proteína e ligante sem interação), a formação do complexo 

proteína-ligante ocorrerá de forma espontânea, ou seja, sem a necessidade de fornecimento de 

energia para que ocorra a formação. Uma forma de estudar a formação do complexo binário é a 

partir da avaliação da variação de energia livre de Gibbs (ΔG). Na expressão do ΔG temos um 

termo que representa as forças moleculares envolvidas nas interações proteína-ligante. Esse 

termo contribui para variação da energia livre de Gibbs, por meio de interações não-covalentes, 

resultantes da quebra ou formação destas interações. Como chamamos o termo da energia livre 

de Gibbs descrito acima? 

Resposta: 

 

12) Vamos considerar o estudo do desenvolvimento de fármacos contra o HIV. Vimos que o principal 

alvo para o desenho de fármacos contra HIV é a protease do HIV. Os dados sobre a constante de 

dissociação (Kd) de 4 inibidores da protease estão indicados na tabela abaixo, todos feitos na 

temperatura de 25º C.  Calcule a energia livre de Gibbs (Gbinding) considerando a equação abaixo. 

 

Gbinding = RT ln(Kd) 

onde R = 8,31 J/mol.K, T é a temperatura em Kelvin ( T = Tc + 273 ), Tc a temperatura em Celsius 

e Kd é a constante de dissociação expressa em nanomolar na tabela abaixo. 1 nM = 10-9 M. 

Inibidor Kd (nM) Gbinding
 (J/mol) 

Inibidor 1 1,00 
 

Inibidor 2 0,20  
 

Inibidor 3 0,50  
 

Inibidor 4 1,50  
 

 

 

13) Dos inibidores indicados na questão anterior, qual se liga mais fortemente à protease do HIV? 

Reposta: 

 

14) De uma forma geral, as células nervosas comunicam-se através de neurotransmissores, que são 

pequenas moléculas que se difundem facilmente pela fenda sináptica. Os neurotransmissores 
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ligam-se às proteínas transmembranares. Tal ligação promove uma mudança estrutural, 

permitindo a abertura dos receptores. A abertura permite um influxo de íons. Todo o processo 

demora milissegundos e há diversos tipos de neurotransmissores. O fechamento dos receptores 

também ocorre rapidamente, uma vez fechados, a entrada de íons para célula pós-sináptica é 

interrompida. Qual a enzima presente na fenda sináptica é inibida pelo fármaco aricept? 

Resposta: 

 

 

Nas questões abaixo, os pontos X devem ser marcados sobre a linha do potencial de membrana. Pode 

acontecer que não haja nenhuma posição que satisfaça às condições especificadas na questão, neste caso 

não marque nenhum ponto. 

15) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição do potencial de membrana onde a situação é 

de alta condutância de sódio e o potencial é negativo. 

 
16) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde temos o potencial de membrana em 

despolarização e abaixo do potencial de repouso. 

 
17) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde a situação é de alta condutância de 

potássio e o potencial de membrana é positivo. 

  
 

18) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde, muito provavelmente, temos o portão 

de inativação do canal de sódio aberto com alta condutância de potássio e potencial negativo. 
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19) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde temos o potencial de membrana em 

repolarização e positivo. 

 
20) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde temos o potencial de membrana em 

hiperpolarização e com potencial positivo. 

 
21) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde temos o portão de ativação do canal de 

sódio fechado e potencial de membrana positivo. 

 
 

22) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde temos o potencial de membrana quando 

há lidocaína no axônio. 
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23) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde estamos no período refratário com alta 

condutância de sódio e potássio e potencial abaixo do potencial de repouso. 

  
24) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde temos o potencial de membrana 

esperado quando TTX (tetrodotoxina) está numa solução onde temos o axônio.  

 
25) No gráfico a seguir, marque com a letra X a posição onde temos o potencial de membrana 

esperado 2 ms após termos inserido TTX (tetrodotoxina) numa solução onde temos o axônio.  

 
 

 

 


