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01. As enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, aceleram as reações que estão envolvidas, não sendo consumidas nestas. São específicas 
para seus substratos e dependem de fatores como temperatura e pH, ambos numa faixa ideal, para atuarem em máxima velocidade.

 Resposta: A

02. A intoxicação por metanol no ser humano está relacionada à quantidade ingerida, que pode variar de 20 ml a 60 ml e os sintomas 
variam de dor de cabeça, náuseas, vômitos e em altas concentrações cegueira e morte. O tratamento para a intoxicação pode ser feito 
a base de álcool etílico, geralmente uísque, pois o etanol possui alta afinidade pela enzima que oxida o metanol (neste caso a enzima 
álcool-desidrogenase) sendo os dois alcoóis oxidados pela mesma enzima, ocorrendo inibição por competição e também porque o 
etanol liga-se muito facilmente ao ácido fórmico, principal metabólito do metanol, excretando-o mais facilmente.

                    Álcool desigrogenase

Metanol Formaldeído Ácido fórmico

                  Álcool desigrogenase

Etanol Acetaldeído Ácido acético         CO
2
 + H

2
O

 Para ter o efeito desejado, o paciente tem que ser levado ao efeito de embriaguez, aproximadamente 4 doses de 45 mL de uísque. 
Atualmente, esse método vem sendo pouco utilizado, por causa dos avanços farmacológicos utilizam-se fomepizol um antagonista 
competitivo da desidrogenação lática.

 Resposta: A

03. 
A) Falso. Seu poder catalítico resulta da capacidade de reduzir a energia de ativação das reações.
B) Falso. São catalisadores eficientes para um substrato específico.
C) Falso. Atuam numa faixa de temperatura específica, sendo a sua ação catalítica dependente de sua estrutura espacial.
D) Verdadeiro. Sendo proteínas, por mudanças de pH, podem perder seu poder catalítico ao se desnaturarem.
E) Falso. Podem ser reutilizadas, pois não são consumidas durante a reação.

 Resposta: D

04. 
A) Verdadeiro. Mantendo-se constante a concentração de uma enzima, à medida que se eleva a concentração de seu substrato, a 

velocidade da reação deverá obedecer à curva mostrada em (1).
B) Falso. O crescimento de uma colônia de bactérias em um meio com resistência ambiental pode ser ilustrado pela curva mostrada 

em (2).
C) Falso. Sabendo-se que cada enzima tem um pH ótimo, em que sua atividade é máxima, pode-se deduzir que a atividade ilustrada 

em (3) refere-se à enzima tripsina humana. 
D) Falso. Nenhuma curva se relaciona com a contração da fibra muscular, pois no processo de contração da fibra muscular a intensidade 

do estímulo não promove um gradiente crescente de intensidade de contração, ou seja, quanto maior a intensidade de estímulo, 
mais intensa será a contração muscular. Isto ocorre, pois a fibra muscular na contração obedece à “Lei do tudo ou nada”.

E) Falso. A difusão simples (sem a presença de proteínas nas transportadoras) ocorre de uma região de maior concentração para outra 
de menor concentração de partículas, o que é ilustrado em (5).

 Resposta: A

05. Podemos concluir que se trata de uma enzima, pois tal substância sofre influência da temperatura para que possa exercer sua atividade 
biológica de produção desse determinado pigmento.

Resposta: C

06. A substância em questão é uma enzima, pois são as únicas com a função de catalisador biológico.

 Resposta: E

07. Entre 20° e 45 °C há variação da velocidade de ação enzimática. O item estaria certo se fosse colocado que “em 20° e 45 °C as 
velocidades de ação enzimática se equivalem”.

 Resposta: C

08. As três afirmativas são corretas, pois representam as propriedades das enzimas expostas no texto de nossa aula.

 Resposta: A

09. Como a fotossíntese, a respiração celular aeróbica e a fermentação alcoólica são processos regulados por enzimas, são influenciados 
pelo fator ambiental temperatura, tendo cada um deles uma temperatura ótima em que atuam em velocidade máxima.

 Resposta: A



OSG.: 092631/15

Resolução – Biologia III

10. A atividade enzimática aumenta com o aumento da temperatura até um determinado ponto (temperatura ideal), a partir do qual 
ocorrerá redução de sua atividade por ocorrer desnaturação de sua estrutura tridimensional.

 Resposta: D

11. A quantidade da substância X tende a se manter constante, pois quando a sua concentração começa a diminuir ocorrerá uma 
estimulação de sua produção, e quando a sua concentração aumenta ocorrerá uma inibição de sua produção devido ao mecanismo 
de feedback negativo.

 Resposta: A

12. No tubo I devem ser inseridas as enzimas lipase e protease, pois nesse há células animais, possuidoras de membrana plasmática 
lipoproteica como único envoltório. Já no tubo II devem ser inseridas as enzimas celulase, lipase e protease, pois nesse há células 
vegetais, possuidoras de membrana plasmática lipoproteica e parede celular celulósica como envoltórios.

 Resposta: E

13. Em febres acima de 40 °C ocorrem desnaturações das enzimas do organismo, o que leva a uma redução de suas atividades biológicas.

 Resposta: B

14. Como podemos analisar no gráfico, a enzima II sofre desnaturação no pH 2, pois seu pH ideal em que atinge velocidade de ação 
máxima é em torno de 6,0. A enzima I age de forma mais intensa numa faixa de pH em torno de 4,0. Como são três diferentes 
enzimas, atuam em diferentes substratos. Não há dados para confirmar que possuem a mesma temperatura ótima de ação.

 Resposta: A

15. 
A) Representa uma enzima.
B) E acelera a reação e perde a ação em grandes temperaturas, o que indica que é desnaturada.

16. 
A) A enzima A está atuando no estômago. Neste órgão, a atividade enzimática é influenciada pelo pH ácido, determinado pela intensa 

secreção de ácido clorídrico.
B) Tripsina, amilase e lipase pancreáticas são enzimas que atuam no duodeno em pH básico (8,0).
C) A temperatura ótima para as atividades enzimáticas no corpo humano se situa em torno de 37 ºC. O aumento gradual da temperatura 

até 60 ºC causaria, em princípio, uma estabilização da atividade enzimática, seguida de declínio, até sua cessação completa, devido 
à completa desnaturação proteica causada pela elevação térmica.

17. A hexoquinase possui uma grande afinidade pela glicose, ou seja, ela atinge a velocidade máxima com uma concentração muito 
pequena de glicose. A glicoquinase exibe uma afinidade bem menor, pois somente atinge sua velocidade máxima em concentrações 
bem mais altas do substrato. Logo, a enzima que contribui para a formação de glicogênio hepático é a glicoquinase, pois esta somente 
produz G6P com máxima eficiência quando há excesso de glicose no sangue.

18. 
I. Verdadeira – As enzimas são propriedades de catalisadores de reações químicas nos seres vivos.
II. Verdadeira – As enzimas são específicas aos seus substratos.
III. Falso – As enzimas são sensíveis a variações de temperatura e pH.
IV. Falso – As enzimas permanecem intactas após as reações, podendo vir a ser reutilizadas.

Resposta: C

19. IV apresenta a diferença do nível de energia dos produtos e dos substratos.

 Resposta: D

20. A questão enfoca a dependência da atividade enzimática da digestão, em relação ao pH do meio. Analisando o gráfico, verificamos 
que a digestão enzimática apresenta pico de atividade em pH 2 e a atividade enzimática desaparece em pH 0 e pH acima de 3,5. 
Como a digestão das proteínas é iniciada no estômago, que tem pH ao redor de 2,0 e onde ocorre a liberação e atuação da enzima 
pepsina, podemos concluir que o substrato e a enzima que originaram os dados deste gráfico são, respectivamente, proteína e pepsina. 
O substrato em questão não poderia ser amido ou lipídio, considerando que suas respectivas enzimas atuam em ambientes de alto 
pH da boca (amido) ou intestino delgado (amido e lipídio). A tripsina e a sacarase são enzimas que atuam maximamente no intestino 
delgado, que apresenta pH alcalino. Portanto, está correta a alternativa B.

Resposta: B
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