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Proteínas  3º ano – Biologia – Fabrício Queiroz.  

 
Resoluções 

 
01. O glúten contém em sua composição química proteínas que funcionam como antígenos em pessoas com doença 

celíaca. Essas proteínas estimulam a produção de anticorpos que prejudicam o funcionamento do intestino 
delgado.  

 
02. Variações anormais de algumas condições podem fazer as moléculas proteicas perderam sua configuração 

original, processo chamado de desnaturação, que inibe sua atividade; a estrutura tridimensional das proteínas 
pode ser afetada por fatores como temperatura, acidez, concentração de sais etc.  

 
03. Se a reação química ocorrer a 36 C  (temperatura ótima), a energia de ativação dos reagentes da reação 

enzimática será menor e, consequentemente, a velocidade da reação será maior.  
 
04. a) Não.  As mitocôndrias e os cloroplastos realizam, respectivamente, as equações 2 e 1. 

b) Não.  As cianobactérias são procariotos que realizam as equações 1 e 2.  
 
05. a) A ureia é produto do metabolismo especialmente das proteínas (formadas por aminoácidos) e produzida no 

fígado. 
b) Para o aumento do volume sanguíneo, pode ocorrer a liberação do hormônio ADH, que estimula a reabsorção 

de água pelos néfrons ou de aldosterona, que estimula a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água. 
Para a redução da acidose sanguínea, os néfrons excretam grandes quantidades de íons hidrogênio (H ),  
através de transporte ativo.  

 
06. As proteínas são moléculas orgânicas formadas pelo encadeamento de aminoácidos unidos por ligações peptídicas.  
 
07. 
 

 
 
08. O aumento do pH causa a diminuição da atividade enzimática.  
 
09. [D] 

Há diferenças nutricionais entre leite materno nos primeiros dias de nascimento (colostro), leite materno após 
alguns dias do nascimento (maduro) e leite de vaca. Além de diferenças no leite quando os bebês nascem 
prematuros (pré-termo) e bebês que nascem no tempo previsto (termo). Assim, o leite materno maduro 
consumido por bebê a pré-termo apresenta mais lactose que o leite de vaca e menos proteína que o colostro.  

 
10. Os inibidores competitivos interferem na velocidade da reação enzimática, mas não impedem a reação. Os 

inibidores não competitivos alteram a estrutura da enzima e, portanto, reduzem a velocidade da reação 
enzimática.  

 


