
 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Exercícios sobre Fotossíntese e quimiossíntese 

Exercícios 

 

1. O gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no metabolismo energético das plantas. Acerca desses 

gases pode-se dizer que: 

a) o gás carbônico é produzido apenas à noite; 

b) o oxigênio é produzido apenas à noite; 

c) o gás carbônico é produzido apenas durante o dia; 

d) o oxigênio e o gás carbônico são produzidos dia e noite; 

e) o oxigênio é produzido apenas durante o dia; 

 

 

2. Observe o gráfico a seguir, que representa o Ponto de Compensação Fótico (PCF) de duas 

plantas A e B, de espécies diferentes, que se encontram no mesmo ambiente. 

 
É correto afirmar que: 

a) o PCF é o mesmo para as plantas A e B. 

b) a taxa respiratória varia para as plantas A e B. 

c) a planta A, para poder crescer, precisa receber luz em intensidade abaixo do seu PCF. 

d) a planta B é provavelmente uma planta de sol (heliófila) e, para poder crescer, precisa receber luz 

em intensidade igual à do seu PCF. 

e) as plantas A e B, para poderem crescer, precisam receber luz em intensidade superior aos 

seus PCF. 
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3. O processo fotossintético ocorre em duas etapas: a fase clara e a fase escura. Nas Angiospermas, a 

fotossíntese ocorre nos cloroplastos. 

 

Observando-se o esquema dado, é correto afirmar, EXCETO: 

a) A fotólise da água ocorre em 1.  

b) A liberação de oxigênio ocorre em 2.  

c) A liberação de ATP e NADPH2 ocorre em 1.  

d) A utilização de água e de CO2 ocorre respectivamente em 1 e 2. 

 

 

4. Um grupo de estudantes montou o seguinte experimento: quatro tubos de ensaio foram etiquetados, 

cada um com um número, 1, 2, 3 e 4. Uma planta de egéria (planta aquática) foi colocada nos tubos 1 

e 2. Os tubos 1 e 3 foram cobertos com papel alumínio, de modo a criar um ambiente escuro, e os 

outros dois foram deixados descobertos. Dentro de cada tubo foi colocada uma substância indicadora 

da presença de gás carbônico, que não altera o metabolismo da planta. Todos os tubos foram fechados 

com rolha e mantidos por 24 horas em ambiente iluminado e com temperatura constante. A figura 

representa a montagem do experimento. 

 

Sabendo-se que a solução indicadora tem originalmente cor vermelho-clara, a qual muda para amarela 

quando aumenta a concentração de gás carbônico dissolvido, e para vermelho-escura quando a 

concentração desse gás diminui, pode-se afirmar que as cores esperadas ao final do experimento para 

as soluções dos tubos 1, 2, 3, e 4 são, respectivamente,  

a) amarela, vermelho-clara, vermelho-clara e vermelho-escura.  

b) amarela, vermelho-escura, vermelho-clara e vermelho-clara.  

c) vermelho-escura, vermelho-escura, amarela e amarela.  

d) amarela, amarela, amarela e amarela.  

e) vermelho-escura, vermelho-clara, vermelho-escura e amarela. 
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5. Em determinada condição de luminosidade (ponto compensação fótico), uma planta devolve para o 

ambiente, na forma de gás carbônico, a mesma quantidade de carbono que fixa, na forma de 

carboidrato, durante a fotossíntese. Se o ponto de compensação fótico é mantido por certo tempo, 

planta 

a) morre rapidamente, pois não consegue o suprimento energético de que necessita. 

b) continua crescendo, pois mantém a capacidade retirar água e alimento do solo. 

c) continua crescendo, pois mantém a capacidade armazenar o alimento que sintetiza. 

d) continua viva, mas não cresce, pois consome todo alimento que produz. 

e) continua viva, mas não cresce, pois perde a capacidade de retirar do solo os nutrientes de que 

necessita. 

 

 

6. No século XVIII foram feitos experimentos simples mostrando que um camundongo colocado em um 

recipiente de vidro fechado morria depois de algum tempo. Posteriormente, uma planta e um 

camundongo foram colocados em um recipiente de vidro, fechado e iluminado, e verificou-se que o 

animal não morria.  

a) Por que o camundongo morria no primeiro experimento? 

b) Que processos interativos no segundo experimento permitem a sobrevivência do camundongo? 

Explique.  

c) Quais as organelas celulares relacionadas a cada um dos processos mencionados na sua resposta 

ao item b? 

 

 

7. Um pesquisador tinha uma importante pergunta sobre o processo de fotossíntese. Para respondê-la, 

elaborou dois experimentos, I e II, adotando os seguintes procedimentos. 

 

Considerando que os procedimentos adotados foram elaborados adequadamente e bem-sucedidos, 

responda.  

a) Ao elaborar esses experimentos, o que o pesquisador pretendia investigar?  

b) Em que experimento ele deve ter encontrado o isótopo 18O2 sendo liberado pelas plantas? Com 

base nesse resultado, a que conclusão o pesquisador deveria chegar? 
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Gabarito 

 

1. E 

O gás carbônico é produzido durante a respiração (dia e noite); o oxigênio é produzido durante a 

fotossíntese (durante o dia). 

 

2. E 

O PCF não é o mesmo: A é menorr e B é maior; a respiração é constante para as duas plantas; para 

crescer, toda planta necessita de luz acima do PCF; a planta B é uma planta de sol e para crescer, precissa 

receber luz acima do PCF. 

 

3. B 

A liberação do oxigênio ocorre na fotólise da água (1). 

 

4. B 

No tubo 1, a planta não recebe luz e, portanto, apenas respira, liberando o gás carbônico, que faz a 

solução ficar amarela. No tubo 2, a planta, ao receber luz, realiza fotossíntese e retira o gás carbônico da 

solução (solução vermelho-escura). Nos tubos 3 e 4, não haverá mudanças, e a solução permanecerá 

vermelho-clara. 

 

5. D 

No ponto de compensação fótico, todo o carboidrato produzido por fotossíntese é consumido na 

respiração. Assim, não há sobras de alimento que permitam que a planta cresça. 

 

6.  

a) O camundongo morria por ter esgotado, pela sua respiração, o oxigênio existente na atmosfera do 

recipiente de vidro.  

b) Os processos são a fotossíntese e a respiração. 

c) Mitocôndria: respiração celular aeróbia. Cloroplasto: fotossíntese. 

 

7.  

a) O pesquisador está investigando a origem do oxigênio liberado durante a fotossíntese.  

b) O experimento II mostrou a eliminação do isótopo 18O2. Fornecendo água com oxigênio marcado, 

o O2 liberado é o 18O2, mostrando que durante a fotossíntese ocorreu a fotólise, sendo o oxigênio 

eliminado e o hidrogênio aproveitado pelo vegetal. 


