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Lista de Exercícios 2-Biofísica Molecular 

 

1) Qual enzima está envolvida no processo de biomulinescência do vaga-lume? 

a) Luciferase 

b) Luciferina 

c) Green fluorescent protein 

d) Receptor de acetilcolina 

e) Nenhuma das anteriores 

 

2) Indique a alternativa que traz processos de interação da radiação com a matéria. 

a) Excitação e potencial de ação 

b) Ionização e excitação 

c) Transmissão sináptica 

d) Excitação e condutância 

e) Nenhuma das anteriores 

 

3) Considere um tubo de raios X. Indique a alternativa que traz um dos processos que ocorre no tubo 

para a produção dos raios X. 

a) Decaimento radioativo 

b) Fissão nuclear 

c) Absorção de luz visível 

d) Desaceleração de prótons 

e) Nenhuma das anteriores 

 

4) Indique uma fonte de produção de raios X intensa. 

a) Átomos de urânio 

b) Reatores nucleares 

c) Síncrotron 

d) Cristais de proteínas 

e) Nenhuma das anteriores 

 

5) Indique a alternativa que traz uma aplicação do uso de raios X. 

a) Datação de artefatos arqueológicos 

b) Determinação da estrutura tridimensional de proteínas 

c) Iluminação pública 

d) Produção de energia 

e) Nenhuma das anteriores 

 

6) Há três formas de átomos instáveis sofrerem transformações e decaírem para átomos estáveis. 

Escolha a alternativa que traz as três formas. 

a) Excitação, ionização e captura 

b) Decaimentos alfa, gama e epsilon 

c) Decaimentos alfa, gama e beta 

d) Decaimentos de elétrons, pósitrons e nêutrons 

e) Nenhuma das anteriores 

 

7) Qual das formas de produção energia abaixo gera gases do efeito estufa? 

a) Termoelétrica 

b) Hidrelétrica 

c) Nuclear 

d) Solar 

e) Nenhuma das anteriores 

 

8) Qual das unidades de medida abaixo mede o efeito biológico da radiação? 

a) Sievert 

b) Gray 

c) Roentgen 

d) Becquerel 

e) Nenhuma das anteriores 
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9) Qual das situações abaixo indica um efeito estocástico? 

a) Morte por exposição a uma dose de 100 Sievert 

b) Dano tecidual devido a uma exposição em um dos dedos da mão de 10 Sievert 

c) Dano nas costas devido a uma exposição acidental de 50 Sievert 

d) Câncer de esôfago de um morador de Chernobyl diagnosticado 20 anos após o desastre 

nuclear 

e) Nenhuma das anteriores 

 

10) Qual dos equipamentos abaixo é normalmente usado para a determinação da estrutura 

cristalográfica de proteínas? 

a) Espectrofotômetro 

b) Síncrotron 

c) Balança analítica 

d) Microscópio ótico 

e) Nenhuma das anteriores 

 

11) Qual a condição necessária para que ocorra a cristalização de uma proteína? 

a) Trazer a proteína a um estado de supersaturação 

b) Esquentar a proteína a 100oC 

c) Abaixar a temperatura da proteína a 0oC 

d) Expor a proteína a um feixe de raios X 

e) Nenhuma das anteriores 

 

12) Das analogias indicadas abaixo, qual melhor representa um cristal? 

a) Um saco de areia 

b) Um quebra-cabeças 

c) Uma caixa de Lego 

d) Uma pilha de tijolos ordenados 

e) Nenhuma das anteriores 

 

13) Para experimentos de cristalografia, usamos raios X. Poderíamos resolver a estrutura usando uma 

fonte de luz visível? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

14) Calcule os parâmetros da cela unitária do cristal a partir do uso da lei de Bragg. Considere que o 

cristal foi exposto a um feixe de raios X com comprimento de onda  = 1,0 Å. 

n  (graus) 

2 3,550 

2 2,158 

2 1,333 

 

a =______________  b=______________ c=______________ 

 

15) Calcule os parâmetros da cela unitária do cristal a partir do uso da lei de Bragg. Considere que o 

cristal foi exposto a um feixe de raios X com comprimento de onda  = 1,54 Å. 

n  (graus) 

2 3,0 

2 2,0 

2 1,2 

 

a =______________  b=______________ c=______________ 
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16) Entre as alternativas abaixo, escolha a que melhor define vida. 

a) Sistema capaz de apresentar autoreplicação, metabolismo e evolução darwiniana. 

b) Sistema capaz de apresentar metabolismo e evolução darwiniana. 

c) Sistema capaz de apresentar evolução darwiniana. 

d) Sistema capaz de apresentar autoreplicação e evolução darwiniana. 

e) Sistema capaz de apresentar autoreplicação. 

 

17) No experimento típico de Miller, quais moléculas esperamos produzir? 

a) Aminoácidos somente do tipo L 

b) Aminoácidos e nucleotídeos 

c) Aminoácidos dos tipos L e D 

d) Aminoácidos do tipo D e nucleotídeos 

e) Nenhuma das anteriores 

 

18) Entre as alternativas abaixo, indique aquela que traz a hipótese de surgimento de vida na Terra 

pré-biótica. 

a) Mundo de DNA 

b) Mundo de DNA e RNA 

c) Mundo de RNA 

d) Mundo de aminoácidos 

e) Nenhuma das anteriores 

 

19) O universo no início tinha somente hidrogênio e hélio. De onde surgiram os elementos químicos 

mais pesados? 

a) No fundo do mar, devido ao vulcanismo 

b) No espaço sideral entre as estrelas 

c) No interior das estrelas por meio de reações de fusão nuclear 

d) Nos primeiros seres vivos devido ao metabolismo 

e) Nenhuma das anteriores 

 

 

20) Qual das iniciativas abaixo procura sinais de vida extraterrestre? 

a) Projeto genoma 

b) Projeto Tamar 

c) Projeto Seti 

d) Projeto @fold 

e) Nenhuma das anteriores 

 

 

 

 

 

 

 


