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Enzimas

Bioquímica
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[Para começo de conversa ...]
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[Enzimas]

Biocatalisadores proteicos, em geral.

Obs.: algumas moléculas de RNA (ribozimas) também executam essa função.

Reduzem a energia de ativação necessária para a reação acontecer.

Como?

• Posicionamento correto do substrato

• Deformação do substrato

• Microambiente favorável

• Participando da reação

[Enzimas]
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Catalisadores biológicos:

• aumentam a velocidade das reações químicas

• não são consumidos ao participar da catálise

• específicos em relação aos seus substratos

[Enzimas]

(Fisher, 1890) (Koshland, 1958)

[Especificidade enzimática]
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[ QUESTÃO 01 - CESPE/CEBRASPE]

Com relação a proteínas e enzimas, julgue o item que se segue.

O modelo chave-fechadura, utilizado para explicar o acoplamento da enzima ao

substrato, não considera a possibilidade de ocorrência de interações sequenciais entre

essas entidades, ignorando, portanto, o fato de que as respectivas conformações sofrem

modificações ao longo do tempo da interação entre o substrato e a enzima. Certo

Apresentam um sítio alostérico para a ligação moléculas pequenas específicas.

[Enzimas alostéricas]

Sais minerais
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1. Clássica: nome do substrato + ase = nome da enzima.

Exemplo: amilase, celulase, lipase.

2. Sistematizada: tipo de reação + ase = nome da enzima.

Exemplo: hidrolase, oxidase.

3. Arbitrária

Exemplo: pepsina, tripsina.

[Nomenclatura enzimática]

Desnaturação

[Fatores que interferem na atividade enzimática]

9

10



17/03/2021

6

[Fatores que interferem na atividade enzimática]

Desnaturação

[Fatores que interferem na atividade enzimática]
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Obs.: existindo substrato em excesso, a velocidade da reação é diretamente

proporcional a concentração enzimática.

[Fatores que interferem na atividade enzimática]

[ QUESTÃO 02]

Em relação às enzimas, julgue os itens como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.

l - As enzimas são catalisadores biológicos que diminuem a velocidade de uma reação química.

ll - As enzimas no corpo humano funcionam melhor à temperatura de 40 ºC.

lll - Cada enzima tem um pH no qual funciona melhor.

lV - Um aumento na quantidade de enzima diminuirá a velocidade de reação.

V - Muitas enzimas contêm duas partes: uma parte proteica e outra não-proteica.

A sequência correta é

a) F, F, V, V, F.

b) F, V, V, F, V.

c) F, F, F, V, F.

d) V, V, F, V, V.

e) F, F, V, F, V.

Verdadeiro

Verdadeiro

Falso

Falso

Falso
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Moléculas inibidoras reduzem a atividade enzimática.

Inibição irreversível (modificações químicas na enzima).

Inibição reversível (a enzima retoma a sua atividade após dissociação do inibidor).

• Fármacos

• Antibióticos

• Conservantes alimentares

Inibidores competitivos
(estruturalmente semelhantes ao substrato)

Inibidores não-competitivos 
(modificação da conformação enzimática)

[Inibição enzimática]

[ QUESTÃO 03]

Sobre as macromoléculas que constituem as células, analise a afirmativa abaixo,

identificando como VERDADEIRA ou FALSA.

( ) Um inibidor enzimático é um composto que se liga à uma enzima e interfere na sua

atividade. Embora certos inibidores liguem-se covalentemente às enzimas, causando sua

inibição irreversível, a maioria dos inibidores atua de forma reversível, por interações

fracas, não-covalentes. Verdadeiro

A inibição irreversível normalmente envolve a formação ou quebra de ligações covalentes 

na proteína  que deixa de ser enzimaticamente ativa.
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