
           

PERGUNTAS DA PROPOSTA DE COLABORAÇÃO

Questão 1

“Fármaco é uma substância terapêutica usada para tratar, prevenir ou curar 
doenças. O tipo de medicamento mais familiar é um composto químico, como é 
o caso de analgésicos, antibióticos, antidepressivos e medicamentos para a 
pressão arterial. [...] o biofármaco é a designação que foi dada a medicamentos 
originados a partir de processos biotecnológicos, nos quais o princípio ativo do 
medicamento é obtido através do emprego industrial de micro-organismos 
(células ou bactérias, por exemplo) ou células modificadas geneticamente. A 
Comissão Europeia (2013) se refere a medicamentos biológicos, também 
designados como “biofarmacêuticos”, englobando, sob essa denominação, as 
proteínas (hormônios, enzimas ou anticorpos monoclonais), os produtos 
derivados do sangue, os medicamentos imunológicos (como soros e vacinas), 
os alérgenos e os produtos de tecnologia avançada, tais como os 
medicamentos de terapia genética e celular.”

Fonte: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8522/1/TD_2398.pdf

Durante o processo de desenvolvimento de um processo para produção de um 
biofármaco, é fundamental a escolha de um microrganismo adequado para 
produção dessa molécula, que permita com que esta consiga ter boa 
estabilidade, facilidade de purificação e atividade biológica. Dentre as células 
comumente utilizadas estão bactérias, leveduras, células de insetos e células 
de animais, cada um com suas vantagens e desvantagens, as quais estão 
reunidas na tabela abaixo:

Sistema de 
expressão

Vantagens Desvantagens

Bactérias ● Altas produtividades devido ao 
menor tempo de cultivo

● Menores exigências de 
condições de cultivo (meio, 

● Incapaz de fazer 
modificações pós 
traducionais (como 
glicosilação, 



agitação) fosforilação, dentre 
outras)

● Proteínas podem 
acabar sendo 
expressas de forma 
insolúvel

● Produção de toxinas 
e alergênicos

Leveduras ● Produção de proteínas 
intracelular e secretadas

● Altos rendimentos
● Fazem modificações pós 

traducionais

● Possibilidade de 
hiperglicosilação

Célula de 
inseto

● Modificações pós 
traducionais

● Fácil purificação das 
proteínas

● Processo de 
engenharia 
genética 
demorado

● Meios mais caros

Célula de 
mamífero

● Capazes de fazer 
modificações pós 
traducionais de forma mais 
controlada

● Melhor enovelamento 
proteico

● Mais sensíveis às 
condições de 
cultivo (ex.: nao 
suportam 
condições de 
agitação muito 
bruscas, 
demandam meios 
de cultura mais 
caros, dentre 
outras)

Considere que o setor de P&D de uma farmacêutica está decidindo 
implementar um processo para produção em escala de um novo biofármaco 
aprovado para terapia contra a COVID-19 e você ficou encarregado de 
gerenciar esse projeto. Estudos têm indicado que a interação entre o vírus e a 
proteína terapêutica é dependente do padrão adequado de glicosilação na 
proteína.  Qual seria o melhor chassis para produção desse biofármaco?

a) A bactéria Escherichia coli
b) A levedura Pichia pastoris
c) O fungo filamentoso Aspergillus niger 
d) Células  da linhagem CHO -  célula de ovário de hamster
e) Nenhuma das alternativas anteriores

Glossário: 



Modificações pós-traducionais - modificações químicas nas proteínas que ocorrem após o 
processo de tradução.

Tradução - processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de RNAm 
pelos ribossomos, decodificando a linguagem de ácido nucleico para a linguagem de proteína

Chassis - organismo usado como hospedeiro da construção genética

Glicosilação - processo de adição de carboidratos nas proteínas

Questão 2

“[...]Um grupo de pesquisadores da Unicamp, em parceria com colegas do 
Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), descobriu 
que um fungo encontrado na Amazônia, da espécie Trichoderma harzianum, 
produz uma enzima com potencial para se tornar a mais importante em um 
coquetel enzimático.

A proteína, chamada β-glicosidase, da família 1 das glicosídeo hidrolases 
(GH1), atua na fase final da degradação da biomassa e produz glicose livre 
para ser fermentada e transformada em etanol. Porém, os pesquisadores 
observaram em laboratório que essa mesma glicose produzida pela reação 
enzimática inibia a atividade da β-glicosidase

[...] Por meio de análises da estrutura da enzima, combinadas com técnicas de 
genômica e de biologia molecular, os pesquisadores conseguiram fazer 
modificações na estrutura da molécula que permitiram solucionar esses 
problemas e aumentar de forma considerável sua eficiência em degradar 
biomassa.”

Fonte: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2019/04/09/enzima-
modificada-pode-aumentar-producao-de-etanol-de-segunda-geracao

Atualmente, graças ao conhecimento do código genético, é possível saber 
como modificar o DNA de forma mais racional para promover alterações de 
interesse na sequência da proteína que codifica, como realizado para a  β-
glicosidase pelo estudo acima. O código é lido em trincas, ou seja, de três em 
três nucleotídeos, iniciando-se pelo códon de iniciação, o primeiro AUG da 
sequência do mRNA, que codifica o aminoácido metionina. Outra característica 
importante do código genético é que ele é degenerado: alguns aminoácidos 
podem ser codificados por mais de um códon. Existem ainda códons de 
parada, que não codificam aminoácidos e tem por função sinalizar o término do 
processo de tradução de uma proteína. Abaixo temos uma tabela relacionando 
as possibilidades de códons presentes no mRNA e os aminoácidos 
correspondentes.

Suponha que você era um dos alunos presentes no grupo que engenheirou a 
β-glicosidase. Abaixo estão os primeiros nucleotídeos da sequência de mRNA 
da proteína. A fim de melhorar a performance da enzima, um de seus colegas 
sugeriu realizar a modificação abaixo, sinalizada em vermelho na sequência 
modificada:

Sequência original:



Auguugcccaaggacuuucagugggguuuugcgacggcu

 

Sequência modificada:

Auguugcccaacggacuuucagugggguuuugcgacggcu

 

 

Qual seria o seu comentário acerca da sugestão do seu colega?

a)    Fazer essa mutação não vai gerar modificações na sequência da 
proteína, então não vamos atingir o objetivo do projeto.

b)    Essa mutação sugerida vai levar a alteração de apenas um 
aminoácido, então pode ser que melhore a performance da enzima.

c)    Essa mutação levará a alteração de todos os aminoácidos da 
proteína e consequentemente ela perderá a atividade catalítica.

d)    Os aminoácidos codificados após a mutação serão modificados e 
isso pode comprometer a funcionalidade da enzima, então é melhor 
não realizarmos essa construção.

e)    Será produzida uma proteína truncada, ou seja, incompleta, o que 
vai comprometer a funcionalidade da enzima.

Glossário:

Enzima - proteínas com atividade catalítica, ou seja, são capazes de reduzir a energia de 
ativação de uma reação química e assim reduzir o tempo necessário para que ela ocorra.

Tradução - processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de mRNA 
pelos ribossomos, decodificando a linguagem de ácido nucleico para a linguagem de proteína.

mRNA - RNA mensageiro, sequência de nucleotídeos que foi transcrita a partir de um DNA e 
será lida durante o processo de tradução. 

Questão 3

Muitas das representações e conceitos de biologia sintética foram construídos 
com base em outras ciências, como a engenharia eletrônica e da computação. 
Um desses conceitos é a utilização das chamadas portas lógicas para 
representar circuitos genéticos. Portas lógicas são dispositivos que recebem 
sinais lógicos (Verdadeiro ou falso) como entrada e os processam gerando 
uma saída, também no formato de verdadeiro ou falso. Na computação 
costuma-se representar o verdadeiro pelo número 1 e o falso pelo número 0. 



Um exemplo de porta lógica é a porta lógica AND (“E” em português). Neste 
tipo de porta lógica, o sinal de saída vai ser verdadeiro apenas SE AMBOS os 
sinais de entrada forem verdadeiros. 

Um exemplo desse tipo de porta lógica foi utilizado no time USP iGEM 2017. A 
equipe  desenhou um circuito para que, apenas na presença simultânea de 
dois marcadores da infecção pelo Plasmodium, o Ferro e o lactato, uma 
proteína repórter fosse expressa, conforme esquematizado abaixo: 

Fonte: http://2017.igem.org/Team:USP-Brazil/Results/Detection

Uma forma fácil de visualizar portas lógicas é através da construção da tabela 
verdade correspondente, ou seja, um gabarito contendo as possíveis saídas ou 
desfechos da situação a depender das entradas. Considerando o circuito 
utilizado por este time, complete a tabela verdade a seguir:

Presença de Fe2+ Presença de lactato Expressão da proteína 
repórter

Verdadeiro (1) Verdadeiro (1) (I)

Verdadeiro (1) Falso (0) (II)

Falso (0) Verdadeiro (1) (III)

Falso (0) Falso (0) (IV)

A alternativa que contém os valores para I, II, III e IV respectivamente é:

a) 1-0-0-1
b) 0-0-01



c) 1-1-1-0
d) 1-0-0-0
e) 0-1-1-0

Glossário: 

Plasmodium - protozoário causador da malária

Questão 4

A pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 trouxe preocupações a 
nível mundial devido ao crescente número de casos de infectados e mortos em 
um curto período de tempo. A corrida científica para se ter um melhor 
conhecimento sobre o vírus e seu possível combate foi de extrema importância 
para definir meios de proteção e detecção. A técnica molecular de PCR (do 
inglês polymerase chain reaction), corresponde a reação em cadeia da enzima 
DNA polimerase, para amplificar um pedaço específico de DNA, ou seja, são 
geradas cópias de uma sequência específica do material genético que se 
deseja estudar. Essa técnica é vista como padrão ouro para a detecção do 
vírus SARS-CoV-2. A construção dessa técnica tradicional da biologia 
molecular foi possível a partir da descoberta de uma enzima chamada TAQ 
polimerase na década de 70, isolada da bactéria Thermus aquaticus, 
encontrada em fontes termais presentes em Yellowstone, nos EUA. A 
capacidade desta bactéria de resistir a altas temperaturas, tornou possíveis 
diversos estudos relacionados a ela e seu mecanismo biológico de reprodução. 
Sendo assim observaram que a enzima Taq-Polimerase era capaz de executar 
seu trabalho em temperaturas específicas e ajustável a um sistema de 
programação. As polimerases  permitem a replicação de DNA e a transcrição 
de RNA. Por ex. a Taq Polimerase, usada na técnica de PCR,  é um tipo de 
polimerase.   

De acordo com o texto, podemos inferir que a função enzimática das 
polimerases está descrita na seguinte alternativa:

a) Polimerização de aminoácidos para a formação de uma proteína específica.

b) Polimerização de ácidos nucleicos a partir de uma reação de esterificação 
de nucleosídeos.

c) É responsável pela separação dos cromossomos no processo de divisão 
celular, garantindo que cada célula filha contenha o mesmo conteúdo genético.

d) É responsável por detectar células de memória do tipo IgG e IgM, 
produzidas após a infecção do vírus.

e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 5 (Questão mais avançada para o Quiz 2)

No projeto de 2019, o time da UFSCAR desenvolveu um kill switch para que o 
microrganismo por eles engenheirado morresse caso saísse das condições de 
fermentação utilizadas pela equipe. No meio de cultivo, havia tanto glicose 



quanto o aminoácido metionina. Abaixo está o desenho do circuito de kill switch 
utilizado por eles:

Considere as seguintes informações:

● As partes ADH2-TDH3 e HXT6 correspondem a promotores que são 
reprimidos na presença de glicose.

● A parte MET25 é um promotor reprimido por metionina.
● Por fim as partes nucA e hBAX são regiões codificantes para proteínas 

que causarão a morte celular do organismo hospedeiro que contém o 
construto. 

Tendo como sinais de entrada a presença de metionina e glicose 
(representados abaixo como A e B respectivamente) e como saída, a morte 
celular (representado por x), qual porta lógica você usaria para representar 
esse circuito? 

a) NOT
b) NAND
c) NOR
d) AND
e) OR

Glossário:

Promotor: sequência de DNA responsável por regular a expressão de um gene


