
 

 

Tarefa 13 professor Lúcio 
 
01. (Unicamp 2020) Um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão, uma 

combinação balanceada de diversos nutrientes importantes para a saúde humana. 
a) A combinação de arroz e feijão fornece todos os aminoácidos essenciais ao organismo. A tabela abaixo 

apresenta variações na quantidade de alguns aminoácidos essenciais por categorias de alimentos. 
 

Aminoácidos 
essenciais 

Categorias de alimentos 
Milho Arroz Feijão Soja Verduras Gelatina 

Metionina 1.            
Isoleucina 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
Leucina 8.  9.  10.  11.  12.  13.  
Lisina         14.    

Fenilalanina 15.  16.  17.  18.  19.  20.  
Treonina         21.  22.  

Triptofano   23.    24.  25.    
Valina 26.  27.  28.  29.  30.  31.  

LEGENDA 
  alta quantidade do aminoácido presente no alimento 
  baixa quantidade do aminoácido presente no alimento 
32. quantidade ideal do aminoácido presente no alimento 

 
Considere uma época de escassez em que é necessário substituir o feijão do combinado “arroz e feijão” por 
outro alimento. Tendo como base as informações fornecidas, que alimento da tabela poderia ser escolhido? 
Justifique sua resposta. 
b) Considere a seguinte afirmação: “O arroz, embora seja um alimento saudável, deve ser consumido por 

uma pessoa com diabetes tipo 2 sob orientação profissional para controle de glicemia.” Explique a 
afirmação, levando em consideração as transformações que o arroz sofre na digestão e as 
características do diabetes tipo 2.  

  
02. (Unesp 2018)  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,  a energia de ativação (Ea)  indicada no 
gráfico 1 e a velocidade da reação serão, respectivamente,  
a) a mesma e a mesma.    
b) maior e menor.     
c) menor e menor.     
d) menor e maior.    
e) maior e maior.     

  



Avaliação Produtiva 
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03. (Enem PPL 2017)  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, os resultados obtidos indicam que o(a)  
a) aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima.    
b) temperatura baixa (10 C)  é o principal inibidor da enzima.    
c) ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação.    
d) ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima.    
e) temperatura ótima de funcionamento da enzima é 30 C,  independentemente do pH.     

  
04. (Unesp 2016)  Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à 

própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular 
maior a partir da união de três outras moléculas menores. 

 

 
 

Esta reação química ocorre no interior da célula durante a  
a) formação dos nucleotídeos.    
b) tradução do RNA mensageiro.    
c) formação dos triglicerídeos.    
d) transcrição do DNA.    
e) síntese dos polissacarídeos.    
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05. (Pucpr 2015)  Rosto vermelho depois de beber pode sinalizar risco de câncer. 
 

Manifestação está ligada à deficiência enzimática no metabolismo do álcool. (...) Essa resposta do fluxo 
sanguíneo, que pode acompanhar náusea e batimentos cardíacos acelerados, é causada, principalmente, 
por uma deficiência herdada numa enzima chamada ALDH2, uma característica compartilhada por mais de 
um terço da população de famílias do leste asiático – japonês, chineses ou coreanos. Mesmo meia garrafa 
de cerveja já pode deflagrar a reação. 
 

Adaptado de: http://q1.globo.com./Noticias?Ciencia/0,,MUL1057722-5603,00-
ROSTO+VERMELHO+DEPOIS+DE+BEBER+PODE+SINALIZAR+RISCO+DE+CANCER.html.Acesso em: 17.04.2015. 

 
Assinale a alternativa que NÂO caracteriza a ação das enzimas.  
a) Aumentam a velocidade das reações químicas.    
b) Não se misturam aos produtos formados, isto é, não são consumidas na reação.    
c) Aumentam a energia de ativação das reações químicas.    
d) São produzidas de acordo com a informação contida no DNA.    
e) Atuam como catalisadores orgânicos nas reações.    

  
06. (Fuvest 2013)  Louis Pasteur realizou experimentos pioneiros em Microbiologia. Para tornar estéril um meio 

de cultura, o qual poderia estar contaminado com agentes causadores de doenças, Pasteur mergulhava o 
recipiente que o continha em um banho de água aquecida à ebulição e à qual adicionava cloreto de sódio. 
Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à da água 
pura, era ______. O aquecimento do meio de cultura provocava _______. 
 

As lacunas podem ser corretamente preenchidas, respectivamente, por:  
a) maior; desnaturação das proteínas das bactérias presentes.    
b) menor; rompimento da membrana celular das bactérias presentes.    
c) a mesma; desnaturação das proteínas das bactérias.    
d) maior; rompimento da membrana celular dos vírus.    
e) menor; alterações no DNA dos vírus e das bactérias.    

  
07. (Uerj 2013)  Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua estrutura 

espacial quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a 
assumir sua conformação e propriedades originais. 
Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de 
estrutura de suas moléculas:  
a) primária    
b) secundária    
c) terciária    
d) quaternária    

  
08. (Uerj 2013)  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. 
As curvas que representam a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um 
não competitivo estão indicadas, respectivamente, pelos seguintes números:  
a) II e IV    
b) II e III    
c) III e II    
d) IV e III    

  



Avaliação Produtiva 
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09. (Uerj 2020)  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, é classificada como:  
a) lipídeo    
b) vitamina    
c) proteína    
d) carboidrato    

  
10. (Unicamp 2016)  Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um mecanismo bastante 

eficiente de controle de pH por organismos vivos envolve moléculas doadoras e aceptoras de prótons, que 
são ácidos e bases que atuam em conjunto equilibrando alterações de pH às quais os organismos estão 
sujeitos. 
a) Alterações no pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. Por que isso ocorre? 
b) Que consequências para o processo de respiração celular a alteração na estrutura de proteínas 

envolvidas com o ciclo de Krebs pode trazer?  
 


