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1) (FUVEST) As mitocôndrias são consideradas as “casas de força” das células vivas. Tal analogia               
refere-se ao fato de as mitocôndrias
a) estocarem moléculas de ATP produzidas na digestão dos alimentos.
b) produzirem ATP com utilização de energia liberada na oxidação de moléculas orgânicas.
c) consumirem moléculas de ATP na síntese de glicogênio ou de amido a partir de glicose.
d) serem capazes de absorver energia luminosa utilizada na síntese de ATP.
e) produzirem ATP a partir da energia liberada na síntese de amido ou de glicogênio.

2) Num experimento, algas verdes nutridas em meio de crescimento adequado são colocadas em              
uma caixa. A seguir, a caixa é vedada e mantida no escuro. Foram medidas as concentrações de O2 e                   
de CO2 no ar contido na caixa, em dois momentos: no instante de seu fechamento e no final do                   
experimento. No gráfico abaixo, o ponto P define as concentrações dos dois gases, medidas no               
instante do fechamento da caixa.

No final do experimento, o sentido do deslocamento do ponto que define as concentrações desses               
gases na caixa está identificado pela seta de número:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

3) (UFF) Dois microorganismos, X e Y, mantidos em meio de cultura sob condições adequadas,               
receberam a mesma quantidade de glicose como único substrato energético. Após terem consumido             
toda a glicose recebida, verificou-se que o microorganismo X produziu três vezes mais CO2 do que o                 
Y.
Considerando-se estas informações, conclui-se ter ocorrido:
a) fermentação alcoólica no microorganismo X.
b) fermentação lática no microorganismo X.
c) respiração aeróbica no microorganismo Y.
d) fermentação alcoólica no microorganismo Y.
e) fermentação lática no microorganismo Y.

4) (UFF) Em relação à respiração celular, pode-se afirmar que:
a) Nos microorganismos anaeróbicos, o ácido lático é o único produto final do processo de               
fermentação.
b) O ácido acético é o produto final da oxidação da glicose quando ocorre atividade muscular intensa                 
e o suprimento de oxigênio é insuficiente.
c) Em condições anaeróbicas, o ácido lático formado é transformado diretamente em acetil-CoA,             
intermediário metabólico de extrema importância para o ciclo de Krebs.
d) O ciclo de Krebs e a glicólise são as únicas vias metabólicas nas quais ocorre liberação da energia                   



necessária para a síntese de moléculas de ATP.
e) Em condições aeróbicas, o ciclo de Krebs é uma via metabólica essencial para a completa                
oxidação dos ácidos graxos, dos aminoácidos e dos glicídios.

5) (FUVEST) Em uma situação experimental, camundongos respiraram ar contendo gás oxigênio            
constituído pelo isótopo 180. A análise de células desses animais deverá detectar a presença de               
isótopo 180, primeiramente,
a) no ATP.
b) na glicose.
c) no NADH.
d) no gás carbônico.
e) na água.

6) (UFU) A fotossíntese é um importante processo para todos os seres vivos. Para os vegetais, pois é                  
assim que eles obtêm seu alimento. Para os animais, pois, independentemente da posição que              
ocupem na cadeia trófica, é, na base da cadeia (primeiro nível trófico), que sempre estão os                
produtores.
Observe as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
a) A glicose fabricada pela fotossíntese pode atravessar a membrana celulósica tripla do cloroplasto              
e ser utilizada nas mitocôndrias para a produção de celulose e de amido.
b) Uma das etapas da fotossíntese é a fotólise da água, ou seja, a molécula da água é "quebrada", e                    
o oxigênio e o hidrogênio liberados vão para a atmosfera.
c) As reações de escuro ocorrem dentro do cloroplasto exclusivamente no estroma, região rica em               
pigmentos fotossintéticos, sendo a clorofila o mais comum.
d) Na fotossíntese, a glicose (molécula com alto valor energético) é produzida dentro dos              
cloroplastos, a partir de água e de gás carbônico (moléculas com baixo valor energético). Essa é uma                 
reação endergônica, que ocorre com absorção da energia da luz solar.

7) Muitas bactérias aeróbicas apresentam um mecanismo de geração de ATP parecido com o que é                
encontrado em células eucariotas. O esquema abaixo mostra a localização, nas bactérias aeróbicas,             
da cadeia respiratória, da enzima ATP-sintase e das etapas do metabolismo energético da glicose.



a) Cite em que estruturas se localizam, nas células eucariotas, os elementos indicados na legenda do                
esquema apresentado.

b) Admita que a bactéria considerada seja aeróbica facultativa e que, em anaerobiose, produza ácido               
lático. Nessas condições, explique o processo de geração de ATP e de produção de ácido lático.

GABARITO:
1)B
2) D
3) D
4) E
5) E
6) D
7)
a) Cadeia respiratória: Cristas mitocondriais / ATP sintase: Cristas mitocondriais/ Ciclo de Krebs:             
Matriz mitocondrial / glicólise: Citosol

b) Em anaerobiose todo ATP formado provem da glicólise. Neste processo, a glicose é quebrada em                
dois piruvatos e 2 NADH.H+ tendo um saldo de 2 ATP. Para reoxidar os NADH.H+, os hidrogênios são                  
devolvidos ao piruvato formando o lactato, processo que caracteriza a fermentação lática.


