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Proteínas  3º ano – Biologia – Fabrício Queiroz.  

 
Exercícios 

 
 
01. Algumas embalagens de alimentos apresentam no rótulo a informação “contém glúten”, obrigatória por resolução 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
 

O glúten apresenta, em sua composição, uma molécula que não deve ser consumida por portadores da doença 
celíaca, uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado. 
 

Essa molécula do glúten, inadequada para os celíacos, possui qual classificação bioquímica?  
 
02. A febre, quando alcança 40 C  ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos problemas 

do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre proteínas do sistema nervoso central. 
 
Qual o efeito deste aumento da temperatura corporal sobre as proteínas? 

 
03. No interior de uma célula mantida a 40 C  ocorreu uma reação bioquímica enzimática exotérmica. O gráfico 1 

mostra a energia de ativação (Ea)  envolvida no processo e o gráfico 2 mostra a atividade da enzima que participa 
dessa reação, em relação à variação da temperatura. 

 

                           
 

Se essa reação bioquímica ocorrer com a célula mantida a 36 C,  qual a relação entre a energia de ativação (Ea)  
indicada no gráfico 1 e a velocidade da reação? 

 
04. Sobre as equações 1 (seta para a direita) e 2 (seta para a esquerda), abaixo representadas, responda.  
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a) Mitocôndrias realizam a equação 1, e cloroplastos, a equação 2? Justifique. 
b) Procariotos não realizam as equações 1 e 2? Justifique. 

 
05. Os rins humanos participam do controle da homeostase, eliminando ou reabsorvendo substâncias nos néfrons. 

a) A principal substância excretada pelos néfrons é a ureia. De qual composto orgânico contido nos alimentos a 
ureia é originada? Qual órgão humano produz a ureia? 

b) Os rins controlam a volemia (volume de sangue) e o equilíbrio ácido-base do sangue. De que forma os néfrons 
atuam para aumentar a volemia e para reduzir a acidose sanguínea?  

 
06. O glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina, que se encontram naturalmente na semente de muitos 

cereais, como trigo, cevada, centeio e aveia. A formação das proteínas depende da união dos aminoácidos por 
meio de que tipo de ligações?  
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07. A asparaginase é uma enzima utilizada como antineoplásico para o tratamento da leucemia linfocítica aguda, com 
o objetivo de diminuir a asparagina extracelular, dificultando a sobrevivência da célula cancerígena. Represente 
nos gráficos o efeito da temperatura, do pH e da concentração do substrato sobre a ação de uma enzima como, 
por exemplo, da asparaginase. 

 

 
 
08. Sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, foi 

realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os 
resultados estão apresentados no gráfico. 

 

 
 

Em relação ao funcionamento da enzima, o que os resultados obtidos indicam?  
 
09. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e 

constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite 
ainda um grandioso impacto na promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê. 
 

Nos primeiros dias após o nascimento, o leite materno é chamado de colostro. O leite de mães de recém-nascidos 
prematuros é diferente do de mães de bebês a termo. 
 

A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite de vaca é a caseína, de difícil digestão para a 
espécie humana. 
 

A tabela apresenta as diferenças entre o colostro e o leite maduro, entre o leite de mães de bebês a pré-termo e 
de bebês a termo e entre o leite materno e o leite de vaca. 
 

 Leite Materno  

Nutriente Colostro (3 – 5 dias) Leite maduro (26 – 29 dias) Leite de 
Vaca a termo(1) a pré-termo(2) a termo(1) a pré-termo(2) 

Calorias (kcal dL)  48  58  62  70  69  
Lipídios (g dL)  1,8  3,0  3,0  4,1  3,7  
Proteína (g dL)  1,9  2,1 1,3  1,4  3,3  

Lactose (g dL)  5,1 5,0  6,5  6,0  4,8  
 

(1) Bebê a termo: gestação de 39 a 40 semanas. 
(2) Bebê a pré-termo: gestação de 37 a 38 semanas. 

<http://tinyurl.com/z2xs272> Acesso em: 01.09.2016. Adaptado.  
 

De acordo com o texto e a tabela, há diferenças nutricionais em relação a lactose e proteínas do leite materno 
colostro a termo, colostro a pré-termo, leite maduro a termo, leite maduro a pré-termo e o leite de vaca. Quais 
seriam essas principais diferenças? 
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10. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não competitivos. 
Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. 
 

Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da concentração 
de seu substrato em três condições: 
• ausência de inibidores; 
• presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo; 
• presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. 
 
Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 

 

 
 

A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. 
Quais curvas representam a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não 
competitivo? 


