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1. (UNIRIO) Além do ácido lático, as bactérias geram vários produtos importantes através da fermentação. 

O queijo suíço, por exemplo, é fabricado pela fermentação de uma bactéria que forma ácido 

propiônico e gás carbônico. Esse gás forma as bolhas que se transformam nos famosos buracos do 

queijo suíço. Outra bactéria forma ácido acético, fermentando a sidra (vinho da maçã) ou vinho da uva, 

produzindo vinagre. O ranço da manteiga se deve ao ácido butírico, que também é produto da 

fermentação de bactérias. O álcool usado como combustível e como solvente, além de outros 

solventes como a acetona e o álcool isopropílico, também é produto da fermentação. 
Linhares, Sérgio e Gewandsnajder, Fernando. Biologia Hoje. São Paulo, Editora Ática, 1997. Volume 1, p. 166. 

 

A origem dos diversos resíduos da fermentação, como os citados no texto, depende da: 

a) variação de temperatura em que ocorrem as reações do processo. 

b) quantidade de energia produzida na forma de ATP ao longo da reação. 

c) forma de devolução dos hidrogênios capturados pelo NAD ao ácido pirúvico, formando diferentes 

compostos orgânicos. 

d) natureza química da molécula utilizada como matéria-prima na reação. 

e) disponibilidade de água como aceptor final de hidrogênios. 

 

2.  (UFJF) No esquema abaixo, os algarismos I e II indicam, respectivamente: 

 
a) fermentação e respiração. 

b) respiração e fotossíntese. 

c) fotossíntese e respiração. 

d) respiração e quimiossíntese. 

e) quimiossíntese e fermentação. 

 

3. (Osec) O esquema abaixo mostra as etapas da degradação da glicose no interior das células para 

obtenção de energia. 
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Os fenômenos assinalados como 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a: 

a) glicólise  fermentação  cadeia respiratória  ciclo de Krebs. 

b) fermentação  glicólise  cadeia respiratória  ciclo de Krebs. 

c) glicólise  fermentação  ciclo de Krebs  cadeia respiratória. 

d) fermentação  glicólise  ciclo de Krebs  cadeia respiratória. 

e) glicólise  ciclo de Krebs  fermentação  cadeia respiratória. 

 

4. (UEG) Em um experimento para demonstrar a fermentação, adicionou-se fermento biológico ao caldo 

extraído da cana-de-açúcar, obtendo-se como produto final o álcool, o dióxido de carbono e a água. 

Com relação ao que foi exposto, é correto afirmar: 

a) A molécula de água é apolar com ligações polares. 

b) O dióxido de carbono é uma molécula com geometria angular. 

c) O fermento biológico contém leveduriformes unicelulares. 

d) O fermento biológico possui leveduras pluricelulares e autotróficas. 

 

5. (PUC) Durante a maratona de São Paulo, no dia 02/06/2007, discutiu-se a diferença entre o tempo 

necessário para completar o percurso para indivíduos do sexo masculino e feminino. Segundo 

entrevistas com especialistas no assunto, uma das razões para o maior desempenho do homem em 

relação à mulher seria que ele suportaria uma concentração mais alta de ácido láctico nos músculos 

durante a corrida. Esse acúmulo de ácido láctico nos músculos é devido a: 

a) Excesso de oxigênio no sangue, causado pelo aumento da frequência cardíaca. 

b) Excesso de gás carbônico no sangue pela dificuldade de sua eliminação pela respiração. 

c) Aumento de temperatura corporal causado pelo esforço físico muscular. 

d) Fermentação nos músculos pelo aumento da demanda de energia durante a corrida. 

e) Diminuição da temperatura interna pela perda de calor durante o esforço realizado. 

 

6. (UFRJ) A produção de vinho é um dos processos mais antigos da biotecnologia. O livro do Gênesis já 

nos fala da embriaguez de Noé. Embora vários fatores devam ser levados em conta na produção de um 

bom vinho  como a cor, o aroma, o sabor, etc.  o processo depende essencialmente da degradação 

do suco das uvas por leveduras anaeróbias facultativas, presentes na casca do fruto. 

Na fermentação, nome dado a esse processo, o açúcar da uva é degradado a álcool etílico (etanol). 

Explique por que se evita, na produção de vinho, o contato do suco de uva com o ar. 

 

7. (VUNESP) Os esquemas representam três rotas metabólicas possíveis, pelas quais a glicose é utilizada 

como fonte de energia.  
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a) Quais rotas ocorrem em ambiente totalmente anaeróbico?  

b) Cite dois grupos de organismos nos quais se verificam as rotas 1 e 2. Cite dois produtos da indústria 

alimentícia fabricados a partir dos processos representados nessas rotas. 
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Exercícios  
 

1. c 

 

2. a 

 

3. c 

 

4. a 

 

5. b 

 

6. A produção de vinho é um processo fermentativo; assim sendo, ocorre sem oxigênio. As leveduras que 

realizam a fermentação, sendo anaeróbicas facultativas, para realizar a fermentação, precisam estar em 

umambiente sem O 2; caso contrário, param de realizar fermentação e realizam respiração aeróbica, 

cujos produtos finais são CO2 e H2O. 

 

7. a) As rotas 1 e 2, correspondentes a processos de fermentação, ocorrem em condições anaeróbicas.  

b) Rota 1: fungos. Rota 2: bactérias. No caso da rota 1, a produção de pães e de bebidas alcoólicas. Na 

rota 2, iogurtes e certos queijos. 

 


