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Câu 1. Cặp amino acid nào sau đây thường 
có mặt ở đoạn gấp nếp β trong phân tử 
protein? 

A. Glycine và proline 
B. Aspartic acid và glutamic acid 
C. Leucine và valine 
D. Arginine và lysine 

Câu 2. Tổng điện tích của glutamic acid ở 
pH = 1 là bao nhiêu? 

A. +1 
B. 0 
C. -1 
D. +2 

Câu 3. Amino acid nào sau đây thường có 
dạng ion trong phân tử protein? 

A. Alanine 
B. Histidine 
C. Glycine 
D. Leucine 

Câu 4. Proline không tham gia cấu trúc xoắn 
alpha của protein vì nguyên nhân nào? 

A. Amino acid có tính acid  
B. Là imino acid 
C. Amino acid chứa nhân thơm 
D. Amino acid có tính kiềm   

Câu 5. Amino acid nào thường không có 
mặt trong cấu trúc xoắn α? 

A. Alanine 

B. Cysteine 

C. Proline 

D. Histidine 

Câu 6. Xác định cơ chế tách protein trong 
sắc ký ái lực?  

A. Do sự khác biệt điện tích của protein 

B. Do sự khác biệt trong cấu trúc bậc 4 của 
protein 

C. Liên kết ái lực theo kiểu enzyme-cơ chất   

D. Do sự khác biệt MW của protein 

Câu 7. Phần protein xuyên màng chứa nhiều 
cặp amino acid nào sau đây? 

A. Ala và Asp 
B. Lys và Leu 

C. Glu và Gln 
D. Val và Isoleu 

Câu 8. Phương pháp nào được sử dụng để 
xác định MW protein?  

A. Siêu ly tâm 
B. Điện di SDS 
C. Lọc gel 
D. Tất cả các phương pháp trên 

Câu 9. Nguyên nhân nào giúp ổn định phân 
tử protein trong nước? 

A. Nhờ phân tử protein mang điện và có vỏ 
nước bao quanh 

B. Nhờ các gốc kỵ nước ở mạch bên của 
amino acid 

C. Do chuyển động nhiệt (chuyển động 
Brown) của phân tử nước và protein 

D. Do protein có MW lớn 

Câu 10. Phản ứng nào là phản ứng 
định tính liên kết peptide? 

A. Phản ứng buret 

B. Phản ứng với formol 

C. Phản ứng với ninhydrin 

D. Phản ứng Folin 

Câu 11. Có thể tách và tinh sạch phân 
tử theo kích thước bằng phương pháp 
nào sau đây? 

A. Sắc ký trao đổi ion   

B. Lọc gel 

C. Sắc ký ái lực  

D. Sắc ký tập trung theo điểm đẳng điện 
(isoelectric focusing) 

Câu 12. Nhận định nào sau đây mô tả 
đúng mạch bên của amino acid trong 
phân tử protein? 

A. Serine và tryptophan đều có nhóm –OH ở 
mạch bên 

B. Glutamine và asparagine chứa nhóm 
amide ở mạch bên 
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C. Proline là amino acid có mặt nhiều nhất 
trong collagen 

D. Trừ proline, các amino acid tạo protein 
khác đều chứa nguyên tử H gắn với C-alpha 

Câu 13. Nhận định nào mô tả đúng 
mạch bên của amino acid trong phân tử 
protein? 

A. Cả arginine và glutamic acid đều chứa 
nhóm –COOH ở mạch bên 

B. Cysteine là amino acid duy nhất có mạch 
bên chứa S 

C. Glycine là amino acid có mạch bên nhỏ 
nhất và prolin có mạch bên ở dạng vòng 5 
thành phần, kể cả N của nhóm amino 

D. Phenylalanine và alanine đều chứa nhân 
thơm ở mạch bên 

Câu 14. Nhận định nào mô tả tính 
chất của sợi polypeptide trong phân tử 
protein? 

A. Thường là mạch nhánh 

B. Có sự lặp lại trong thứ tự amino acid  

C. Có thứ tự amino acid làm cho từng 
protein trở nên đặc thù duy nhất 

D. Chứa thứ tự amino acid ở dạng cấu trúc 
bậc 2 

Câu 15. Nhận định nào liên quan đến 
quá trình biến tính và thủy phân của 
protein là đúng? 

A. Liên kết peptide dễ dàng bị thủy phân bởi 
HCl loãng và lạnh 

B. Thứ tự amino acid của protein xác định 
bằng cách thủy phân tất cả liên kết peptide 
và phân tích amino acid trong dịch thủy 
phân 

C. Biến tính làm thay đổi cấu trúc bậc 1 và 
làm mất hoạt tính của protein 

D. Protein bị biến tính khi xử lý acid, dung 
dịch đậm đặc urea hoặc nhiệt độ cao 

Câu 16. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến dạng cấu trúc protein là đúng? 

A. Cấu trúc bậc 1, bậc 2 và bậc 3 bị phá hủy, 
khi protein bị biến tính 

B. Cấu trúc bậc 2 của protein là cấu hình bậc 
3 đối với toàn bộ thứ tự amino acid  

C. Cấu trúc bậc 3 protein là cấu hình bậc 3 
của các amino acid nằm gần nhau 

D. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 của protein phụ 
thuộc vào thứ tự amino acid của chúng 

Câu 17. Phương pháp nào sau đây 
dùng để xác định tryptophan? 

A. Đo phổ tử ngoại UV (ultraviolet 
spectroscopy) 

B. Điện di 

C. Lọc gel 

D. Siêu ly tâm phân tích (analytical 
ultracentrifugation) 

Câu 18. Enzyme nào trong số enzyme 
sau thường là đối tượng ức chế ngược 
(feedback inhibition) của các chất trao 
đổi? 

A. Enzyme xúc tác phản ứng đầu tiên 
trong chu trình phản ứng 

B. Enzyme xúc tác phản ứng cuối trong 
chu trình phản ứng đồng hóa  

C. Enzyme xúc tác phản ứng cuối trong 
chu trình phản ứng dị hóa 

D. Enzyme ở chất nền ngoại bào 

Câu 19. Nhận định nào sau đây đúng 
với bản chất hằng số KM của enzyme?  

A. Phụ thuộc vào hằng số phân ly của sản 
phẩm phản ứng  

B. Là nồng độ cơ chất ở thời điểm khi tốc độ 
phản ứng bằng ½ Vmax 

C. Quyết định Vmax của phản ứng xúc tác 

D. Là số phân tử cơ chất biến đổi thành sản 
phẩm trong 1 đơn vị thời gian xác định 
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Câu 20. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến cấu trúc protein là đúng?  

A. Gốc proline không bao có mặt ở đuôi của 
xoắn -alpha 

B. Cặp nhóm thiol ở mạch bên của cysteine 
thường bị oxy hóa tạo liên kết disulphide 

C. Mạch bên của aspartic acid và valine 
thường có mặt bên ngoài protein cầu tan 
trong nước 

D. Mạch bên của lysine và leucine thường 
có mặt bên trong protein cầu tan trong nước 

Câu 21. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến quá trình biến tính protein là 
đúng? 

A. Phân tử protein có cấu hình hoạt động khi 
có mặt urea 

B. Cấu trúc bậc 3 của protein có thể dự đoán 
từ thứ tự amino acid của chúng 

C. Cấu trúc bậc 1 quyết định cấu trúc bậc 3 
của protein 

D. Phân tử protein có cấu hình hoạt động khi 
có mặt chất khử 

Câu 22. Chất ức chế dị lập thể 
(allosteric) điều hòa hoạt tính enzyme 
theo cơ chế nào?  

A. Cạnh tranh gắn vào tâm hoạt động của 
enzyme với phân tử cơ chất  

B. Gắn chặt lên enzyme 

C. Cảm ứng làm thay đổi cấu trúc lập thể 
của enzyme, làm thay đổi hoạt tính của nó 

D. Ức chế quá trình phiên mã của gen mã 
hóa tạo enzyme 

Câu 23. Khẳng định nào phù hợp với 
bản chất của hằng số Michaelis? 

A. Hằng số phân ly không thay đổi đối với 
các cơ chất khác nhau 

B Có giá trị bằng nồng độ cơ chất khi tốc độ 
phản ứng đạt cực đại 

C. Là chỉ số cân bằng giữa các phân tử 
enzyme hoạt hóa và không hoạt hóa 

D. Là giá trị đặc thù của enzyme và cơ chất 
không phụ thuộc vào nồng độ enzyme 

Câu 24. Hoạt tính riêng của enzyme 
thể hiện theo nội dung nào? 

A. mM/phút 

B. mg/mM 

C. mM/lit 

D. Số đơn vị hoạt tính/mg protein 

Câu 25. Làm thế nào để hạn chế ảnh 
hưởng của chất ức chế cạnh tranh? 

A. Bổ sung dư thừa cơ chất của phản ứng 

B. Bổ sung sản phẩm của phản ứng 

C. Tăng nhiệt độ phản ứng 

D. Ion kim loại nặng 

Câu 26. Ức chế không cạnh tranh của 
enzyme là nguyên nhân gây ra? 

A. Giảm Vmax 

B. Tăng Vmax 

C. Giảm KM và Vmax 

D. Tăng KM và Vmax 

Câu 27. Enzyme nào được hoạt hóa 
nhờ phản ứng phosphoryl hóa (gắn thêm 
nhóm phosphate) vào mạch bên gốc 
amino acid?   

A. Cyclase 

B. Kinase 

C. Phosphatase 

D. Protease 

Câu 28. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến xác định hoạt tính của 
enzyme?  

A. Xác định hoạt độ enzyme chỉ sử dụng 
trong nghiên cứu, ít sử dụng trong thực tế 



 

4 
 

B. Enzyme có pH tối ưu, do vậy phải xác 
định hoạt độ enzyme ở giá trị pH này 

C. Enzyme có nhiệt độ hoạt động tối ưu, do 
vậy phải xác định hoạt độ ở nhiệt độ gần với 
nhiệt độ của mô hoặc tế bào chứa enzyme 

D. Enzyme bị biến tính, nếu không giữ nó ở 
pH gần pH tối ưu 

Câu 29. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến ức chế enzyme? 

A. Nhiều enzyme được hoạt hóa bởi ion kim 
loại nặng như Hg và Pt 

B. Chất ức chế cạnh tranh (I) gắn lên tâm 
hoạt động tạo phức E-I không hoạt động 

C. Một số chất ức chế đặc hiệu gắn hóa trị 
với enzyme mà nó ức chế 

D. Nhiều loại thuốc tác động như là chất ức 
chế không đặc hiệu đối với enzyme 

Câu 30. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến ảnh hưởng của thay đổi nồng 
độ cơ chất [S] lên tốc độ phản ứng v của 
phản ứng do enzyme xúc tác? 

A. Hằng số KM  bằng ½ Vmax 

B. Ở [S] thấp hơn KM, v không phụ 
thuộc vào [S] 

C. Ở giá trị [S] cao, v gần đạt Vmax, khi 
tăng [S] 

D. Ở [S] cao hơn KM, v tỷ lệ thuận đối 
với [S] 

Câu 31. Nội dung nào phù hợp cơ chế 
hoạt động của enzyme allosteric? 

A. Phân tử điều hòa làm thay đổi cân bằng 
phản ứng mà không làm thay đổi hoạt độ 

B. Tạo đường hyperbol thể hiện tốc độ phản 
ứng đối với sự gia tăng nồng độ cơ chất 

C. Phân tử điều hòa gắn vào tâm hoạt động 

D. Gắn với cơ chất ở một điểm có ảnh 
hưởng đến các điểm gắn khác 

Câu 32. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến bản chất xúc tác của enzyme?  

A. Enzyme biến đổi cơ chất thành sản phẩm 
phản ứng và không tạo sản phẩm phụ 

B. Enzyme không biến đổi cơ chất không 
phải là đồng phân quang học thành sản 
phẩm đồng phân quang học 

C. Enzyme không biến đổi cơ chất đồng 
phân quang học thành sản phẩm không đồng 
phân quang học 

D. Trong hệ phản ứng cân bằng, enzyme xúc 
tác cả 2 chiều phản ứng 

Câu 33. Chọn trường hợp có sự tham 
gia trực tiếp của màng tế bào? 

A. Trong việc tạo ATP từ quá trình hô hấp 
phân rã thức ăn 

B. Trong vận chuyển ATP, mà không vận 
chuyển ADP xuyên màng trong của ty thể 

C. Trong hấp thu monosaccharide, không 
hấp thu amino acid 

D. Trong sao chép DNA 

Câu 34. Nhận định nào sau đây là 
đúng?  

A. Tất cả lipid tan trong dung môi không 
phân cực 

B. Tất cả lipid bị thủy phân bởi lipase 

C. Tất cả lipid có số C chẵn 

D. Tất cả lipid đều tham gia phản ứng xà 
phòng hóa 

Câu 35. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến cơ chế hoạt động của enzyme? 

A. 1 trong 2 điện tử của liên kết bị enzyme 
cắt vẫn gắn với nguyên tử tham gia liên kết 

B. Một số enzyme tạo liên kết hóa trị tạm 
thời với cơ chất khi xúc tác 

C. Amino acid mạch bên có tính acid và 
kiềm nằm gần tâm hoạt động không ảnh 
hưởng lên hoạt độ của enzyme 

D. Amino acid mạch bên có tính acid và 
kiềm chỉ đóng vai trò quan trọng trong xúc 
tác, không tham gia vào việc gắn với cơ chất 
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Câu 36. Nhận định nào là đúng liên 
quan đến thành phần của màng sinh học? 

A. Cholesterol đều có mặt ở màng động vật 
và vi khuẩn 

B. Phosphatidylcholine là thành phần màng 
phổ biến chứa 2 gốc acyl và glycerol 

C. Triacylglycerol chỉ có mặt ở màng tế bào 
động vật, không có ở màng tế bào thực vật 

D. Oligosaccharide thường gắn lên mặt 
màng tế bào 

Câu 37. Nhận định nào sau đây liên 
quan đến tiền enzyme? 

A. Zymogen là tiền chất của enzyme, được 
hoạt hóa bằng cách cắt liên kết disulphide 

B. Chymotrypsin được tạo từ 
chymotrypsinogen nhờ tác động của 
enteropeptidase 

C. Zymogen được hoạt hóa trong quá trình 
thủy phân 

D. Zymogen của pepsin, trypsin, 
chymptrypsin và elastase được tạo trong 
tuyến tụy 

Câu 38. Thông tin nào được biết nhờ 
xác định cấu trúc bậc 1 của protein?  

A. Xác định được amino acid tham gia tâm 
hoạt động của enzyme  

B. Xác định nhiệt độ ức chế đối với enzyme 

C. Xác định được MW của protein 

D. Xác định KM của enzyme 

Câu 39. Vai trò sinh học của 
triacylglyceride là? 

A. Là chất chống oxyhóa 

B. Là thành phần của màng tế bào 

C. Làm nguồn cung cấp co-enzyme 

D. Là dạng năng lượng dự trữ của tế bào 

Câu 40. Enzyme catalase thuộc nhóm 
enzyme nào? 

A. Isomerase 

B. Transferase 

C. Hydrolase 

D. Oxyreductase 

Câu 41. Hạt vận chuyển cholesterol 
trong huyết tương? 

A. Hạt lipoprotein 

B. Liposome 

C. Micelle 

D. Hạt nhũ 

Câu 42. Nhận định nào là đúng liên 
quan đến thành phần protein của màng 
sinh học? 

A. Thành phần protein trong màng có thể 
xoay, chuyển dịch và thay đổi hướng phân 
tử 

B. Màng tế bào chứa phospholipid nhiều 
hơn so với protein 

C. Một số phân tử protein màng tiếp xúc với 
nước nằm ở cả 2 bên màng 

D. Protein màng đóng vai trò thụ thể và vận 
chuyển, nhưng không đóng vai trò xúc tác  

Câu 43. Chức năng nào sau đây 
không thuộc về lipid-steroid? 

A. Thành phần màng tế bào 

B. Dự trữ năng lượng 

C. Hormone điều hòa 

D. Tạo nhũ lipid 

Câu 44. Cho biết chất nào sau đây 
tham gia thành phần màng tế bào? 

A. Glucose 

B. Cholesterol 

C. Triacylglyceride 

D. Collagen 

Câu 45. Sự hình thành tổ chức nào 
trong số các tổ chức sau từ sợi fibril cấu 



 

6 
 

tạo từ cellulose liên kết với pectin và 
hemicellulose? 

A. Màng thylakoid  

B. Nuclear lamina 

C. Vách tế bào thực vật 

D. Vách tế bào eubacteria 

Câu 46. Nguyên nhân bệnh xơ vữa 
động mạch vành tim là do? 

A. Rối loạn trao đổi gốc purine 

B. Hàm lượng HDL trong máu cao 

C. Hàm lượng LDL trong máu cao 

D. Do hàm lượng acetyl-CoA cao 

Câu 47. Chọn nhận định đúng liên 
quan đến chức năng màng sinh học? 

A. Protein màng tế bào không tham gia đáp 
ứng tín hiệu hormone tan trong nước 

B. Màng tế bào tách các vùng chứa thành 
phần ion giống nhau 

C. Tế bào chỉ có thể đẩy ra ngoài, nhưng 
không có khả năng tiếp nhận các đại phân tử 

D. Màng tế bào vận chuyển những phân tử 
đặc hiệu cho từng loại tế bào 

Câu 48. Acid béo nào sau đây không 
tổng hợp trong cơ thể mà hấp thu từ thức 
ăn? 

A. Palmitic acid 

B. Oleic acid 

C. Stearic acid 

D. Linolenic acid 

Câu 49. Trẻ em mới sinh hay bị rối 
loạn tiêu hóa do hấp thu thức ăn chứa 
fructose. Cần tránh không cho trẻ ăn loại 
thực phẩm nào sau đây? 

A. Sucrose 

B. Streptomycin 

C. Lactose 

D. Maltose 

Câu 50. Nhận định nào là đúng đối 
với glycogen? 

A. Gốc glucose bổ sung vào nhóm aldehyde 
ở C1 của gốc đường ngoài cùng 

B. Có nhiều gốc ở mạch nhánh hơn so với 
số gốc ở mạch thẳng 

C. Gốc đường đơn thay đổi dạng giữa đồng 
phân D- và L- 

D. Glycogen là copolymer của glucose và 
galactose 

 


