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01. Não há qualquer inconsistência entre o esquema e as afirmativas propostas.

Resposta: E

02. As enzimas são catalisadores de natureza proteica. São específicas para seus substratos, acelerando reações bioquímicas de 
forma reversível. A especificidade enzimática é determinada por sua forma tridimensional. A atividade enzimática é influenciada 
por fatores ambientais como o pH e a temperatura do meio, atuando em alta velocidade numa faixa determinada destes.  
Os hormônios são substâncias que atuam em receptores. As enzimas também podem ser reguladas pelos seus substratos, processo 
denominado de retroalimentação positiva.

Resposta: C

03. As enzimas são catalisadores biológicos de natureza proteica. Elas diminuem a energia de ativação necessária para que ocorra 
uma reação bioquímica. Essas proteínas podem acelerar reações reversíveis sem reagir com os substratos ou produtos da reação. 
As enzimas podem ser reutilizadas durante certo tempo e apresentam alta especificidade com o substrato, atuando de acordo 
com o modelo de chave-fechadura.

Resposta: D

04. 
A) Muitos genes que causam distúrbios genéticos são recessivos, ou seja, só se manifestam em dose dupla. Como primos em 

primeiro grau possuem patrimônio genético muito parecido, já que têm ascendentes comuns, a probabilidade de os dois 
terem o mesmo gene deletério é maior do que em indivíduos não aparentados. Portanto, a chance desses genes aparecerem 
em dose dupla no filho ou filha também é mais alta. 

B) Os fenilcetonúricos não conseguem metabolizar o aminoácido fenilalanina, portanto, devem ser evitados os alimentos ricos em 
proteínas, principalmente as que contenham fenilalanina.

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

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
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