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01. 
1. A queda da temperatura reduz a atividade catalítica de uma enzima.
2. O aumento de contato das enzimas com o substrato, leva a uma maior eficiência de ação enzimática.
3. Bactérias lácteas produzem enzimas que atuam na transformação de leite em iogurte.

 Resposta: C

02. As enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos. Elas aceleram reações químicas e dependem de fatores, como a 
temperatura e pH, para realizarem de forma eficiente seu papel catalítico. Algumas enzimas precisam de uma substância não proteica para 
realizarem suas atividades, podendo estas serem cofatores, coenzimas ou grupos prostéticos.

 Resposta: B

03. O aquecimento aumenta as taxas de uma reação catalisada por enzima, porque sob temperaturas mais altas, uma maior proporção 
das moléculas do reagente tem energia cinética suficiente para prover energia de ativação de uma determinada reação catalisada 
por enzima. No entanto, as enzimas apresentam uma temperatura ótima para o funcionamento, que pode ser diferente em espécies 
diversas. Temperaturas que ultrapassem essa temperatura ótima podem alterar a estrutura espacial, e com isso as enzimas se tornam 
desnaturadas, perdendo sua função. Algumas enzimas desnaturam ligeiramente acima da temperatura do corpo humano (de certos 
micróbios patógenos), enquanto outras são estáveis mesmo nos pontos de ebulição da água (de certas arqueas termoacidófilas).

 Resposta: A

04. O aumento da temperatura, até o ótimo, dobra ou triplica a velocidade de uma reação catalisada por enzimas. Do ponto ótimo em 
diante, a velocidade da reação diminui devido ao processo de desnaturação sofrido pelas proteínas catalisadoras.

 Resposta: C

05. Afirmativas I e II corretas.
 Afirmativa III falsa: as enzimas após atuarem numa determinada reação não alteram a sua composição, permanecendo intactas, o 

que as caracterizam como catalisadoras.
 Afirmativa IV falsa: as enzimas participam várias vezes de uma mesma reação, pelo fato de não serem consumidas durante o processo.

 Resposta: A
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