
Tema: Actividade Enzimática

1. As enzimas têm grande importância biológica.
1.1. As afirmações que se seguem dizem respeito às enzimas. Classifique-as em verdadeiras (V) ou falsas (F).

a) As enzimas diminuem a energia de activação.
b) As enzimas são indispensáveis para o decorrer de qualquer reacção metabólica.
c) Na presença da enzima específica para que a reacção ocorra é necessário um maior dispêndio de energia.
d) As enzimas não são específicas, podendo ligar-se a inúmeros substratos.
e) As enzimas gastam-se durante a sua actividade.
f) A região da enzima a que os substratos se ligam designa-se por centro activo.
g) A estrutura molecular determina a função da enzima.
h) Os factores que influenciam a actividade enzimática são exclusivamente a temperatura e a concentração 

de substrato.
i) A elevadas temperaturas as enzimas desnaturam, enquanto que a temperaturas baixas ficam inibidas. 
j) Na representação gráfica da velocidade de reacção, em função do aumento de concentração de substrato, 

sujeitas a enzimas alostéricas, o traçado assume a forma de uma curva sigmoidal.

2. Complete as frases que se seguem, preenchendo o espaço com o termo adequado.

2.1. Para que uma enzima actue, é necessário que se ligue temporariamente ao __A__, formando o __B__ __C__ 
__D__.

2.2. Uma molécula estruturalmente semelhante ao __A__ pode ligar-se ao ___B__ __C__ da enzima, impedindo a 
sua actuação.

2.3. Há enzimas, como as proteases, e as ___D____ que têm ___E__ __F__, pois actuam sobre um grupo de 
substâncias estruturalmente semelhantes; outras como a maltase, têm ___G__ __H__.

2.4. Algumas enzimas, além dos centros ___A__, contêm ___B___ ___C___, onde podem ligar-se ___D__ não 
___E___.

2.5. Muitas enzimas só têm função catalítica quando ligadas a ___A___, componentes que não são de natureza 
___B__, estas enzimas denominam-se de __C__.

3. A figura 1 representa de forma simplificada, uma reacção enzimática anabólica.

    Fig. 1

3.1.  Ordene a respectivas etapas (I, II e III).

3.2. Complete a legenda do referido diagrama, identificando as estruturas correspondentes a cada número.

3.3. Comente a seguinte afirmação: 

“ O modelo de acção enzimática representado é o modelo de Chave-Fechadura”.

3.4. Identifique um exemplo de uma enzima com este tipo de especificidade..

3.5. Refira dois factores que podem influenciar a actividade enzimática.
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