


e) Em I e II temos resumidamente etapas que correm no interior de cloroplastos. 
 
03) Com relação à fotossíntese das plantas superiores, qual das alternativas a seguir é 
incorreta? 

 
a) O CO2 é liberado para o ambiente. 
b) É um processo realizado nos cloroplastos. 
c) A luz é a fonte doadora de energia. 
d) O O2 liberado é resultante da quebra da água. 
e) A glicose é o produto final. 
 
04) 

 

Observe o esquema anterior e analise as seguintes afirmações. 

 
I. A transferência de elétrons para os aceptores permite a transformação de energia 

luminosa em energia química. 
II. Na ausência de aceptores de elétrons, poderia haver a ocorrência do fenômeno 

conhecido como fluorescência, caracterizado como a liberação de energia na forma 
de luz. 

III. Quando excitada pela luz, a clorofila absorve principalmente luz verde. 
A(s) afirmação(ões) correta(s) é(são): 

 
a) apenas a I. 
b) apenas a II. 
c) apenas a I e a II. 
d) apenas a I e a III. 
e) apenas a II e a III. 

 
05) O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas: a fotoquímica, ou fase de 
claro, e a química, ou fase de escuro. Na primeira fase não ocorre: 

 
a) produção de ATP. 



b) produção de NADPH2. 
c) produção de O2. 
d) fotólise da água. 
e) utilização do CO2. 
 
06) O gráfico representa as taxas fotossintéticas e de respiração para duas diferentes 
plantas, uma delas umbrófita (planta de sombra) e a outra heliófita (planta de sol). 
Considere que a taxa respiratória é constante e igual para as duas plantas. 

 

Pode-se concluir que: 

a) no intervalo X-Y, cada uma das plantas consome mais oxigênio do que aquele 
produzido na sua fotossíntese. 

b) a partir do ponto Y, cada uma das plantas consome mais oxigênio do que aquele 
produzido na sua fotossíntese. 

c) as plantas A e B são, respectivamente, umbrófita e heliófita. 
d) no intervalo X-Y, cada uma das plantas produz mais oxigênio do que aquele 

consumido na sua respiração. 
e) no ponto X, a planta A consome mais oxigênio do que aquele produzido na sua 

fotossíntese, e a planta B produz a mesma quantidade de oxigênio que aquela 

consumida na sua respiração. 

 

07) A respiração, que se processa em três etapas distintas (glicólise, ciclo de Krebs e 
cadeia respiratória), é um processo de liberação de energia através da quebra de 
complexas moléculas orgânicas. Das afirmativas a seguir, relacionadas à respiração, 
indique a que esteja correta:  

 
a) Na glicólise há conversão do ácido pirúvico em compostos intermediários, H2O e CO2. 
b) Na cadeia respiratória, há transporte de hidrogênio com formação de ácido pirúvico. 
c) No ciclo de Krebs, há transporte de hidrogênio, consumo de oxigênio molecular e 

produção de água. 
d) Na glicólise há conversão de glicose em ácido pirúvico. 
e) No ciclo de Krebs, há conversão de glicose em ácido pirúvico. 
 
08) As mitocôndrias são organelas encontradas em todas as células eucarióticas e que 
têm a função de transformar a energia química dos metabólitos em energia facilmente 



acessível, uma vez que fica acumulada em moléculas de ATP. A energia dos metabólitos 
não pode ser usada diretamente porque a célula 

 
a) não oxida apenas carboidratos na respiração. 
b) dispõe de poucas enzimas capazes de catalisar a oxidação completa do substrato. 
c) precisaria oxidar uma quantidade muito maior de glicose. 
d) liberaria de uma só vez grande quantidade de energia térmica, o que é imcompatível 

com a vida. 
e) armazenaria uma pequena quantidade de energia, perdendo a maior parte. 
 
09) A figura abaixo representa uma via alternativa utilizada pelo músculo, durante o 
exercício físico, para produzir energia. Analise-a. 

 

De acordo com a figura e com o assunto abordado por ela, analise as afirmativas a seguir 
e assinale a alternativa correta. 

 
a) Na falta de oxigênio, o ácido pirúvico funcionará como aceptor de hidrogênio, 

reduzindo-se a ácido lático. 
b) A cadeia respiratória ficará inoperante, devido à ausência de NADH2, diminuindo o 

rendimento energético. 
c) Interrompendo-se o exercício físico, ocorrerá diminuição de oxigênio e acúmulo do 

ácido lático no músculo. 
d) Na situação apresentada, haverá liberação de gás carbônico, água e ATP. 

 

 



10) O Pró-Álcool, programa de produção de combustível etanol no Brasil, baseia-se na 
obtenção de um produto resultante de: 

 
a) respiração aeróbica do açúcar da cana-de-açúcar por bactérias. 
b) respiração anaeróbica do amido da cana-de-açúcar por protozoários. 
c) fermentação do açúcar da cana-de-açúcar por leveduras. 
d) acidificação do amido de sementes da cana-de-açúcar. 
e) oxidação completa do açúcar da cana-de-açúcar. 
 
11) No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando 
fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham 
num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, 
respectivamente, em I e II do esquema abaixo. Quando isso acontece, a massa está 
pronta para ir ao forno. 

 

Um professor de Química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: 
A bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade 
deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação: 
C6H12O6 → C2H5OH + 2 CO2 + energia  
glicose álcool gás  
comum carbônico 

Considere as afirmações a seguir. 

 
I. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e 
não depende da existência de qualquer organismo vivo. 
II. Durante a fermentação, ocorre produção de gás carbônico, que se vai acumulando 
em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. 
III. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior 
densidade do que a água, a bola de massa sobe. 

 
Dentre as afirmativas, apenas: 

 
a) I está correta. 
b) II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) II e III estão corretas. 
e) III está correta. 



 
12) Quando, em exercícios musculares extenuantes, o organismo consome O2 mais 
rapidamente do que os sistemas respiratório e circulatório podem liberar, ocorre a 
fadiga muscular. O produto tóxico liberado pelas células musculares dos mamíferos em 
anaerobiose, nessas condições, corresponde a: 

a) ácido pirúvico.  
b) NADP. 
c) ácido acético.  
d) ácido lático. 
e) glicose. 


