
Respiração celular, Fermentação e fotossíntese

1) Numa comunidade terrestre ocorrem os fenômenos I e II, esquematizados abaixo.

Analisando-se o esquema, deve-se afirmar que
a) somente as plantas participam de I e de II.
b) somente os animais participam de I e de II.
c) os animais e as plantas participam tanto de I como de II.
d) os animais só participam de II.
e) as plantas só participam de I.

2) Com relação às equações que descrevem dois importantes processos biológicos 
I. 12H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
II. C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2

Pode-se afirmar que
a) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, apenas em                
células animais.
b) I ocorre nas mitocôndrias, tanto em células animais quanto vegetais, e II ocorre nos cloroplastos,                
apenas em células vegetais.
c) I ocorre nas mitocôndrias, apenas em células animais, e II ocorre nos cloroplastos, apenas em                
células vegetais.
d) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, tanto em                
células animais quanto vegetais.
e) I ocorre nos cloroplastos e mitocôndrias, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias,                
apenas em células animais.

3) No gráfico a seguir observa-se a produção de CO2 e ácido lático no músculo de um atleta que está
realizando atividade física.

Sobre a variação da produção de CO2 e ácido lático em A e B,  as seguintes afirmativas.
I. A partir de T1 o suprimento de O2 no músculo é insuficiente para as células musculares realizarem                  
respiração aeróbica.



II. O CO2 produzido em A é um dos produtos da respiração aeróbica, durante o processo de produção                  
de ATP (trifosfato de adenosina) pelas células musculares.
III. Em A as células musculares estão realizando respiração aeróbica e em B um tipo de fermentação.
IV. A partir de T1 a produção de ATP pelas células musculares deverá aumentar.
Das afirmativas acima, são corretas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, II e IV.
e) Apenas II, III e IV.

4)

Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado:             
paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de               
carbono interferem no processo denominado:
a) síntese de DNA
b) transporte de íons
c) eliminação de excretas
d) metabolismo energético

5) Três tubos de ensaio identificados como I, II e III receberam, cada um, uma folha recém-cortada                 
de um arbusto. Os tubos foram fechados hermeticamente e colocados a distâncias diferentes de uma               
mesma fonte de luz. Após duas horas, verificou-se que a concentração de CO2 no interior do tubo I                  
diminuiu; no interior do tubo II, a concentração de CO2 manteve-se inalterada; no interior do tubo III,                 
a concentração de CO2 duplicou. Tais resultados permitem concluir que a folha do tubo 
a) I ficou exposta a uma intensidade luminosa inferior a seu ponto de compensação fótico. 
b) II ficou exposta a uma intensidade luminosa superior a seu ponto de compensação fótico. 
c) III ficou exposta a uma intensidade luminosa superior a seu ponto de compensação fótico. 
d) III ficou exposta a uma intensidade luminosa inferior a seu ponto de compensação fótico. 
e) II ficou exposta a uma intensidade luminosa inferior a seu ponto de compensação fótico. 
 
6)  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. 

7) Os esquemas representam três rotas metabólicas possíveis, pelas quais a glicose é utilizada como               
fonte de energia.

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.

8) Em uma espécie de levedura (fungo) utilizada na produção de cerveja foi identificada uma               
linhagem mutante, denominada petit (do francês pequeno).
A linhagem petit não apresentava atividade mitocondrial. O gráfico a seguir relaciona as taxas de               
crescimento das linhagens original e petit à concentração de oxigênio no meio de cultura. Ambos os                
eixos utilizam unidades arbitrárias.

Identifique em qual(is) da(s) linhagem(ns) ocorre liberação de gás carbônico durante o crescimento.             



Justifique sua resposta.

GABARITO:
1) D
2) D
3) C
4) D
5) D
6) B
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
8) Linhagens original e petit. Porque tanto a respiração celular, realizada pela linhagem original em 
presença de oxigênio, quanto a fermentação alcoólica, realizada por ambas, são processos que 
liberam gás carbônico.

DEVERZINHO

1)  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)Em condições aeróbicas, o ciclo de Krebs é uma via metabólica essencial para a completa oxidação                

dos ácidos graxos, dos aminoácidos e dos glicídios.

2) O agricultor cearense usa tambores de duzentos litros, hermeticamente fechados, para conservar
suas safras durante o ano. No caso do feijão, o ciclo vital do gorgulho, Callosobruchus maculatus, inseto                 
que ataca o feijão, é interrompido pela sua incapacidade de respirar. A etapa da respiração que é                 
bloqueada pela ausência de _______________ é o(a) ____________________________. Ela ocorre no(a)
________________________________.
A alternativa que preenche, na ordem e corretamente, as lacunas é:
a) CO2 , glicose, citoplasma
b) CO2 , ciclo de Krebs, crista mitocondrial
c) O2 , ciclo de Krebs, citoplasma
d) O2 , cadeia respiratória, crista mitocondrial

3) Abaixo estão descritos dois processos metabólicos:
I. A glicólise ocorre no hialoplasma, durante a respiração celular. Nesse processo, uma molécula de
glicose transforma-se em duas moléculas de ácido pirúvico, com um lucro líquido de 2 ATP.
II. A fotólise da água ocorre nos cloroplastos. Nesse processo, na presença de luz, ocorre “quebra”
de moléculas de água, liberando-se O2 e produzindo NADPH2.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente os processos metabólicos descritos com os            
organismos nos quais eles ocorrem.



4) As leveduras são utilizadas pelos vinicultores como fonte de etanol, pelos panificadores como fonte               
de dióxido de carbono e pelos cervejeiros como fonte de ambos.
As etapas finais do processo bioquímico que forma o etanol e o dióxido de carbono estão                
esquematizadas abaixo.

Além da produção de tais substâncias, este processo apresenta a seguinte finalidade para a levedura:
a) reduzir piruvato em aerobiose
b) reoxidar o NADH2 em anaerobiose
c) produzir aldeído acético em aerobiose
d) iniciar a gliconeogênese em aerobiose

5) Duas importantes ações na luta contra o aumento do efeito estufa são a imitação da queima de 
combustíveis fósseis e a promoção do crescimento de florestas.
A importância do crescimento das florestas se deve à ocorrência, nas plantas, da etapa metabólica 
resumida na seguinte equação química:

GABARITO:
1) D
2) D
3) A
4) B
5) C


