
 

TURMA  3º e Extensivo  BIOLOGIA – SELMO

 

 

 

MÓDULO: 01 FRENTE: E 
 
01. No esquema a seguir, estão representados 4 tubos 

de ensaio com os seus componentes. 
 

 
 

O material retirado de determinado órgão do rato foi 
adicionado aos tubos de ensaio e após 1 hora, a  
38 ºC, verificou-se que apenas no tubo III ocorreu 
digestão de gordura. 
 
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, 
de qual órgão do rato foi retirado o material 
adicionado aos tubos e qual enzima digestiva 
participou no processo. 
a) Intestino delgado e tripsina. 
b) Vesícula biliar e lipase. 
c) Intestino delgado e quimiotripsina. 
d) Vesícula biliar e amilase. 
e) Intestino delgado e pepsina. 

 
02. O gráfico abaixo representa as atividades de duas 

enzimas do sistema digestório humano, avaliadas a 
37ºC (condições normais de temperatura corpórea). 

 

 
 
a) qual é o local de atuação da enzima A? 

Justifique. 
b) cite uma enzima digestiva que apresente o 

padrão de atividade da enzima B e seu local de 
atuação. 

c) explique o que ocorreria com a atividade 
enzimática se, experimentalmente, a 
temperatura fosse pouco a pouco aumentada 
até atingir 60 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resoluções 
 

01. b 
Para que haja a digestão de gorduras, inicialmente é 
necessário provocar sua emulsificação ou seja, 
diminuir a tensão entre as moléculas de lipídeos, 
visando uma melhor atuação das enzimas lipases 
que se encarregarão de digerir os lipídeos em ácido 
graxo e álcool. 
Essa emulsificação é feita pela bile, que é produzida 
no fígado e armazenada na VESÍCULA BILIAR e a 
LIPASE, enzima responsável pela digestão dos 
lipídeos é produzida no pâncreas e no duodeno. 

 
02. a) O local de ação da enzima A é o estômago. Isso 

porque, pelo gráfico, nota-se que a atividade 
enzimática é mais intensa em pH=2. Esse grau 
de acidez é encontrado no estômago para 
atuação da ativação da enzima pepsina. 

b) uma enzima que apresenta o padrão da enzima 
B seria a tripsina ou lipase ou carboidrase que 
age no duodeno, cujo meio apresenta o grau de 
pH=8. 

c) se a temperatura fosse pouco a pouco 
aumentada, teríamos uma desnaturação 
progressiva das enzimas, independente do pH. 
Com a desnaturação, perda da forma, a 
atividade enzimática tenderia a cessar. 

 
 


