
 

 

Tarefa 13 professor Lúcio 
 
Gabarito: 
 
01.  

a) O alimento que poderia substituir o feijão seria a soja, pois ambos possuem os mesmos aminoácidos 
essenciais, exceto pelo triptofano, a mais na soja. 

b) O arroz contém grande quantidade de carboidrato que, com a digestão, forma glicose como fonte de 
energia; no diabetes do tipo 2, a insulina que transporta glicose para as células não é usada 
adequadamente, mantendo altos os níveis de glicose no sangue e baixos nos tecidos, afetando a 
atividade celular; suas características são: cansaço, grande volume de urina, presença de glicose na 
urina, emagrecimento, fraqueza, muita sede, problemas na cicatrização de ferimentos e alterações na 
visão.   

 
02. D 

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.   

 
03. D 

O aumento do pH causa a diminuição da atividade enzimática.   
 
04. B 

Durante a tradução ribossômica do RNA mensageiro, os aminoácidos são desencadeados e ligados por meio 
de ligações covalentes amídicas conhecidas como ligações peptídicas.   

 
05. C 

As enzimas são catalisadores biológicos de natureza proteica, capazes de acelerar reações bioquímicas 
diminuindo a energia de ativação necessária para que a reação ocorra.   

 
06. A 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A dissolução do cloreto de sódio à água pura eleva o seu ponto de ebulição. O aquecimento do meio de 
cultura provocava a desnaturação das proteínas das bactérias presentes. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química]  
Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à da água 
pura, era maior devido ao aumento do número de partículas de soluto (efeito ebulioscópico). O 
aquecimento do meio de cultura provocava a desnaturação da proteína, ou seja, a proteína perdia a sua 
estrutura tridimensional.    

 
07. A 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A conformação final de uma proteína é determinada pela sua estrutura primária, isto é, pela sequência de 
seus aminoácidos. As estruturas secundária, terciária e quaternária da proteína se formam a partir das 
interações entre os radicais dos aminoácidos participantes da estrutura primária. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
A estrutura espacial das proteínas depende de sua sequência primária. 
A proteína pode ser desnaturada pelo solvente e a estrutura terciária se desfaz, mas como neste caso o 
solvente é retirado, não ocorre quebra da sequência de aminoácidos (estrutura primária) e a proteína 
mantém a forma final.   

 
08. B 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
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. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
Na presença de inibidores é necessária uma quantidade maior de substrato para que uma determinada 
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velocidade seja atingida comparando-se com a curva sem o inibidor e verifica-se isto na curva I. 
 
A velocidade máxima da reação é atingida na inibição competitiva e neste caso é necessária uma 
quantidade muito maior de substrato na reação o que é indicado na curva II. 
 
No caso da inibição não competitiva o inibidor se liga fora da enzima, como as enzimas não atuam no 
substrato, a velocidade máxima da reação não é atingida o que é indicado na curva III. 
 
A partir da curva IV, podemos deduzir que sem substrato a velocidade é máxima, o que é impossível. Sem 
substrato, não existe atuação da enzima. 
 

 
 
09. C 

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.   

 
10.  

a) Alterações no pH intracelular causam a perda de estrutura espacial das proteínas, fenômeno conhecido 
por desnaturação. As mudanças na conformação molecular das proteínas interferem decisivamente na 
sua função. 

b) As mudanças na estrutura das enzimas que catalisam as reações do ciclo de Krebs impedem a 
desidrogenação e a descarboxilação dos substratos que participam desse ciclo. Essas alterações 
paralisam a fosforilação oxidativa e, consequentemente, limitam a produção de energia (ATP).   

  
 


