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Lista de Exercícios 2-Biofísica 

1) O neurotransmissor ao ser liberado do neurônio pré-sináptico atravessa a fenda sináptica e acopla-

se ao receptor, presente na célula pós-sináptica. A ligação do neurotransmissor promove a 

abertura deste receptor. Como podemos chamar este receptor? 

a) Receptor de ácidos nucleicos 

b) Receptor de vesículas 

c) Receptor dependente de potencial elétrico 

d) Receptor dependente de ligante 

e) Nenhuma das anteriores 

 

2) Ao ligar-se ao receptor, um neurotransmissor promove uma mudança estrutural, levando à 

abertura de um canal, que propicia o trânsito de íons. Qual o nome da mudança estrutural 

promovida pelo neurotransmissor? 

a) Ajuste induzido 

b) Ligação de hidrogênio 

c) Ligação covalente 

d) Interação eletrostática 

e) Nenhuma das anteriores 

 

3) Estes receptores não apresentam canal iônico, a ligação do neurotransmissor ao sítio de ligação 

causa uma mudança conformacional na estrutura do receptor, que ativa uma proteína trimérica, 

presente no citoplasma, a proteína G. Como podemos chamar este receptor? 

a) Receptor de ácidos nucleicos 

b) Receptor de vesículas 

c) Receptor dependente de potencial elétrico 

d) Receptor metabotrópico 

e) Nenhuma dos anteriores 

 

4) Os neurotransmissores carregam a informação da célula pré-sináptica para a pós-sináptica. Para 

reconhecermos quais moléculas são capazes de exercer essa função, temos que distinguir os 

critérios para definirmos se uma molécula é um neurotransmissor. Entre os critérios indicados 

abaixo, qual não está relacionado a um neurotransmissor. 

a) A molécula tem que estar presente no neurônio pré-sináptico 

b) A molécula tem que ser uma proteína ou ácido nucleico 

c) A liberação da molécula tem que estar vinculada à despolarização do terminal axonal 

d) A liberação tem que ser dependente de Cálcio 

e) Devem existir receptores específicos na célula pós-sináptica para o neurotransmissor 

 

5) Este aminoácido é geralmente reconhecido como o mais importante neurotransmissor na função 

encefálica normal. A grande maioria dos neurônios presentes em sinapses excitatórias do sistema 

nervoso central envolvem este aminoácido, aproximadamente 50 % de todas as sinapses do 

encéfalo liberam este aminoácido. Que aminoácido é este? 

a) GABA 

b) RNA 

c) Glutamato 

d) DNA 

e) Nenhuma das anteriores 

 

6) O processo patológico onde o glutamato é capaz de destruir neurônios mediante uma prolongada 

transmissão sináptica excitatória está normalmente relacionado à diminuição do fluxo sanguíneo 

no encéfalo. A causa mais frequente para uma diminuição do fluxo sanguíneo no encéfalo 

(isquemia) é a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral, ou seja, um AVC (acidente vascular 

cerebral). Como é denominado este processo patológico? 

a) Mutação 

b) Ajuste induzido 

c) Excitotoxicidade  

d) DNA e canal de potássio 

e) Nenhuma das anteriores 
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7) O receptor de ACh é um elo fundamental para a transmissão da informação do cérebro para os 

músculos, sendo um ponto sensível para a ação de toxinas. Muitos organismos desenvolveram 

toxinas que são capazes de agir no receptor de ACh, bloqueando-o. Este bloqueio causa paralisia. 

Entre as alternativas abaixo, escolha a que traz uma toxina com esta característica.  

a) Tetraetil amônio (TEA) 

b) Cobratoxina alfa 

c) Pronase 

d) TTX 

e) Nenhuma das anteriores 

 

8) Qual neurotransmissor é liberado devido à ação do THC (tetrahidrocannabinol)? 

a) Serotonina 

b) Glutamato 

c) Glicina 

d) Aspartato 

e) Nenhuma das anteriores 

 

9) Cocaína bloqueia uma proteína transmembranar, deixando preso na fenda sináptica o 

neurotransmissor dopamina. Como resultado, a dopamina liga-se de forma contínua aos 

receptores de dopamina, superestimulando a célula. Como chamamos esta proteína 

transmembranar? 

a) Receptor de acetilcolina 

b) Canal de sódio dependente de voltagem 

c) Canal de cálcio dependente de voltagem 

d) Canal de potássio 

e) Nenhuma das anteriores 

 

10) Como chamamos a unidade repetitiva que forma a miofibrila? 

a) DNA 

b) Actina 

c) Sarcômero 

d) Tropomiosina 

e) Nenhuma das anteriores 

 

11) As proteínas que formam as estruturas dos filamentos fino e grossos tiveram suas estruturas 

tridimensionais determinadas a partir de cristalografia por difração de raios X. Usando-se o 

conhecimento obtido da análise das estruturas tridimensionais junto com a teoria do filamento 

deslizante, podemos entender as bases moleculares do processo de contração muscular. Indique 

a alternativa que traz as proteínas que formam o filamento fino. 

a) Miosina somente 

b) Actina, troponina e miosina 

c) Actina, tropomiosina e miosina 

d) Actina, troponina, tropomiosina e miosina 

e) Nenhuma das anteriores 

 

12) Indique a(a) moléculas que forma(m) o filamento grosso. 

a) Miosina somente 

b) Actina, troponina e miosina 

c) Actina, tropomiosina e miosina 

d) Actina, troponina, tropomiosina e miosina 

e) Nenhuma das anteriores 

 

13) Os batimentos são estimulados por uma parte do músculo cardíaco, que controla a frequência 

cardíaca. Como chamamos esta parte do coração? 

a) Válvula mitral 

b) Ventrículo esquerdo 

c) Ventrículo direito 

d) Nó sinoatrial 

e) Nenhuma das anteriores 
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14) Identifique cada um dos componentes do sistema abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ______________________________ 

b ______________________________ 

c ______________________________ 

d ______________________________ 

e ______________________________ 

f ______________________________ 

g ______________________________ 

h______________________________ 

 

 

15) 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 

 

16) 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 

 

17) Considere um tubo de raios X. Indique a alternativa que traz um dos processos que ocorrem 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 
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18) 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 

 

19) 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 

 

20) 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 

 

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

a) Termoelétrica 

b) Hidrelétrica 

c) Nuclear 

d) Solar 

e) Nenhuma das anteriores 

 

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

a) Sievert 

b) Gray 

c) Roentgen 

d) Becquerel 

e) Nenhuma das anteriores 

 

23) Qual das situações abaixo indica um efeito estocástico? 

a) Morte por exposição a uma dose de 100 mSievert 

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

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

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

nuclear 

e) Nenhuma das anteriores 

 

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

de proteínas? 

a) Gerador de raios X 

b) Síncrotron 

c) Espectrômetro de massas 

d) Microscópio ótico 

e) Nenhuma das anteriores 

 

 

 


