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01. A glicólise é um dos processos mais antigos, na escala 
evolutiva, através do qual se opera a recuperação de uma 
parte da energia armazenada na glucose. No termo da gli-
cólise, obtem-se a fragmentação da molécula de açúcar 
em duas moléculas de ácido pirúvico. Esta energia é posta 
à disposição das funções celulares sob a forma de ATP. 
O sistema enzimático da glicólise é universal, pelo menos 
nas suas linhas gerais. A glicólise tem lugar no citossol, 
mas, dada a sequência ordenada das reacções bioquími-
cas que a integram, não é de excluir que as enzimas se 
localizem sequencialmente num qualquer suporte mem-
branar, à semelhança de outros processos que adiante 
serão analisados. Nos organismos aeróbios, a glicólise 
constitui o segmento inicial da degradação da glucose, 
sendo essencialmente prosseguida pelo processo a que, 
globalmente se atribui a designação de respiração celular. 
Nos organismos anaeróbios (e mesmo nos aeróbios, em 
certas circunstâncias), pelo contrário, a glicólise é prosse-
guida por um outro processo designado por fermentação.

Com base na informações acima e nos seus conhecimen-
tos marque a alternativa correta:

a) Por ser o processo mais antigo de obtenção de ener-
gia, a glicólise é dependente do oxigênio e produz uma 
quantidade baixa de ATP.

b) A glicólise se desenvolve tanto no hialoplasma como 
na matriz citoplasmática em função de sua origem ter 
ocorrido nos procariontes.

c) As etapas iniciais da utilização da glicose como fonte 
de hidrogênios constituem uma característica preser-
vada do ponto de vista evolutivo.

d) Um suprimento preexistente na forma de ATP é pres-
cindível para viabilizar a utilização da glicose nos pro-
cessos bionergéticos.

e) A glicólise é pre-requisito para todos os processos bio-
energéticos durante a evolução das espécies.

02. Os pigmentos fotossintetizantes (ou fotossintéticos) têm a 
propriedade de absorver certos comprimentos de onda da 
luz, refletindo os demais. A cor do pigmento é dada pelo 
comprimento de onda refletido. O olho humano é capaz  
de distinguir os comprimentos de onda que compõem a  
luz visível ou luz branca. Nos seres fotossintetizantes, os 
pigmentos que conseguem captar a energia luminosa  es-
tão principalmente representados por ficocianinas, que são 
azuis, e ficoeritina, que são  verdes. 

a) ficocianinas, que são amarelas, e ficoeritina, que são 
vermelhas. 

b) clorofilas, que são verdes; carotenos e xantofilas, que 
são amarelados; e pelas ficobilinas, que podem ser  
azuis ou vermelhas. 

c) clorofilas, que são verdes; carotenos e xantofilas, que 
são amarelados; e pelas ficobilinas, que podem ser 
azuis ou alaranjadas. 

d) A clorofila tipo b, que é azul; caroteno e eritrofila, que são 
verdes; e pelas ficocianinas, que podem ser alaranjadas.

e) n.d.a

TEXTO 01
A emissão de luz pelos vaga-lumes é um fenômeno chama-
do de bioluminescência. Essa luz é produzida devido a uma 
reação química na qual uma substância chamada luciferina é 
oxidada pelo oxigênio molecular, produzindo a oxiluciferina. 
Essa molécula perde sua energia e o inseto passa a emitir luz.

TEXTO 02
O vaga-lume entre outros organismos, é capaz de gerar luz 
por processos biológicos que consomem grandes quantidades 
de energia. No vaga-lume ocorre uma combinação de energia 
do ATP e da energia de oxidação, que é empregada em série 
de reações conversoras da energia química em energia lumi-
nosa. Os compostos específicos envolvidos neste processo 
são a luciferina (um ácido carboxílico) e a luciferase (enzima). 
De acordo com o gráfico abaixo.

 

03. Com base nos conhecimentos acima marque a alternativa 
correta:

a) Em função da universalidade genética é possível trans-
ferir um gene do vaga-lume para outra espécie e ocor-
rer a emissão de luz.

b) Quanto maior a taxa de oxigênio maior a produção de 
ATP sintetizado na cadeia respiratória.

c) A bioluminescência é um fenômeno exclusivo dos va-
ga-lumes, utilizados como atrativo sexual.

d) A bioluminescência corresponde a transformação de 
energia luminosa em química o inverso do processo 
fotossintético.

e) A bioluminescência ocorre em células específicas do 
vaga-lume, quando ocorre silenciamento dos genes. 
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to em atmosfera controlada (AC) possivelmente ocorre quando 
as concentrações de O2 permanecerem em níveis baixos por 
períodos prolongados. Isso poderá proporcionar a produção 
e acumulação de etanol e/ou acetaldeído nos frutos, os quais 
são produtos tóxicos e que podem induzir o surgimento de de-
sordens fisiológicas, bem como sabor e aroma alcoólico nos 
frutos. Maçãs e pêras produzem também lactato, porém, se-
gundo, tem sua síntese inibida durante o armazenamento em 
atmosfera controlada.

                   Biologia : César e Sazar

05. Com base no texto, na imagem e nos seus conhecimentos 
sobre ciência da natureza responda

a)  A fermentação lática e alcoólica tem por objetivo produ-
zir molécula de ATP, além de oxidar o NAD preparando-o 
para o próximo processo glicolítico.

b)  Durante o ciclo de Krebs ocorre uma baixa produção de 
ATP em função da presença do oxigênio.

c)  Frutos armazenados em locais de alta concentração de 
oxigênio, produzem substâncias que podem estimular 
o processo de apoptose celular.

d)  A ingestão de frutos localizados em lugares de hipóxia pro-
duz substâncias orgânicas, que diminui atividade do retícu-
lo endoplasmático liso localizado nas células hepáticas.

e)  A associação dos produtos sintetizados pelos frutos em 
baixa concentração de oxigênio associado á substân-
cias energéticas (red bull), tem um grau de toxicidade 
maior para as células lábeis e menor para células com 
maior grau de diferenciação celular.

06. Seguindo a temática acima responda:

a)  Frutos, em atmosfera  controlada, com baixa concentra-
ção de oxigênio aumenta a possibilidade de hidrogena-
ção do ácido pirúvico transformando-o em ácido lático. 

b)  No processo de evolução das espécies o aumento das 
desidrogenações da molécula de glicose, durante o ci-
clo de Krebs, foi prescindível para um salto quantitativo 
em moléculas de ATP.

c)  A oxigenação do processo glicolítico tem como conse-
quência o aumento de moléculas de ATP, processo de-
nominado Efeito Pasteur.

d)  Os produtos finais da fermentação têm teor energético 
baixo, quando comparado com os produtos finais do 
processo respiratório.

e)  O ganho de ATP gerado durante o processo respirató-
rio é superior quando comparado com a fermentação, 
visto que, ocorre o desdobramento total da molécula de 
glicose.

Questões 07 e 08

A ilustração esquematiza a estrutura da membrana mito-
condrial interna e os processos relacionados a ela.

04. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após pre-
pararem a massa utilizando fermento biológico, separam 
uma porção da 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 de densidade deve-se à 
fermentação, processo que pode ser resumido pela equa-
ção:”

 

Considere as afirmações abaixo:

I. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocor-
re de maneira espontânea e não depende da existência 
de qualquer organismo vivo.

II. Durante a fermentação, ocorre a produção de gás car-
bônico, que vai se acumulando no interior da massa, o 
que faz a bola subir.

III. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o 
álcool tem maior densidade que a água a bola de mas-
sa 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.

Questões 05 e 06

A respiração celular é um dos processos metabólicos mais 
importantes que ocorrem nos frutos armazenados, pois é atra-
vés dela que se produz, além de outros compostos interme-
diários, a energia química na forma de ATP necessária para 
reações vitais internas, bem como, para processos de sín-
tese e manutenção do metabolismo celular. Além do dióxido 
de carbono e água como produtos finais da respiração, certa 
quantidade de energia na forma de calor também é produzida 
durante o processo respiratório a qual é liberada para o am-
biente externo.

A respiração celular pode ser aeróbica (quando em pre-
sença de O2) ou anaeróbica (na ausência de O2). A eventual 
ocorrência de respiração anaeróbica durante o armazenamen-



Pág.Rua Comandante Almiro, 211 - Centro - Feira de Santana-BA   (75) 3221.7259 3

BIOLOGIA - PROF. BIRA

07. Em termos evolutivos, o mecanismo apresentado contribui 
para o sucesso dos organismos, graças.

a)  A presença de genoma constituido de DNA circular.
b)  A sua origem a partir de células eucariótica primitivas.
c)  A equivalência entre o DNA mitocondrial e o DNA nucle-

ar.
d)  Ao maior ganho de energia em forma de ATP pela 

transferência de elétrons.
e)  Oxidação direta da molécula de glicose na obtenção de 

maior número de moléculas de ATP.

08. Com base nos seus conhecimentos sobre cadeia transpor-
tadora de elétrons responda: 

a)  A produção de ATP a partir de NAD e FAD não depende 
de suas posições na cadeia respiratória.

b)  O fluxo de elétrons através dos fosfolipídios na cadeia 
respiratória promovem um maior rendimento de molé-
culas de ATP.

c)  Nas mitocôndrias, da gordura marrom nos Bebês, o 
fluxo retrógrado de H+ ocorre preferencialmente pela 
ATP-ase  gerando calor para a célula.

d)  A aquisição da respiração celular ocorre nos eucarion-
tes promovendo um saldo energético bem maior.

e)  A fosforilção oxidativa ocorre em função de reações de 
oxi-redução nos complexos enzimáticos  ao longo da 
cadeira respiratória onde o O2 é o aceptor final de hi-
drogênio formando molécula de água.

Questões 09 e 10

Na fotossíntese, ocorre essencialmente a combinação de 
dióxido de carbono (CO2) e da água (H2O) que juntos de mo-
léculas de ATP e NAPH formam vários compostos, entre eles, 
os carboidratos (glicose), cujo processo libera oxigênio (O2) 
para a atmosfera.

As plantas retiram a H2O do solo através de suas raízes e 
o CO2 do ar atmosférico. A luz solar é fundamental para que o 
processo da fotossíntese ocorra. Ela é absorvida pelas folhas 
das plantas por meio dos cloroplastos, que estão localizados 
no interior da célula vegetal e onde está armazenada a cloro-
fila. A clorofila é um pigmento que exerce importante função 
na fotossíntese e é responsável pela coloração verde das fo-
lhas. A clorofila e a energia solar, através de reações químicas, 
transformam a água e o gás carbônico a partir de ATP e NA-
DPH em glicose e outros carboidratos - n(CH2O).

Por causa da nossa dependência da energia solar, para o 
fornecimento de energia e alimento, a descoberta do meca-
nismo da fotossíntese é um marco central na pesquisa bioquí-
mica. O processo básico da fotossíntese e sua fórmula são a 
seguinte.

09. A partir da análise da ilustração, pode-se concluir:

a)  os comprimentos de onda amarelo e verde são os mais 
importantes para as reações fotossintética.

b)  o espectro de absorção dos pigmentos vegetais reve-
lam a falta de seletividade na absorção de luz.

c)  as bactérias aeróbicas possibilitam a algas verde reali-
zar fotossíntese, mesmo em ausência de luminosidade.

d)  a energia luminosa absorvida pela alga é convertida em 
calor, o que atrai bactérias e outros microrganismos.

e)  a aglomeração de bactérias  nas regiões iluminadas 
pelo vermelho e pelo azul indica maior eficiência fotos-
sintética, com liberação de oxigênio.

10. A partir da análise da ilustração que relaciona a atividade 
biológica fotossintética marque a alternativa correta:

a)  o oxigênio liberado durante a fotossintese é provenien-
te da molécula de gás carbônico.

b)  a energia solar è captada pela planta na faixa das ra-
diações verde do espectro luminoso.

c)  o esforço dos seres vivos para dissipar o gradiente de 
temperatura deve ser relacionado à capacidade da 
biosfera de absorver 100% da radiação solar incidente.

d)  a energia solar convertida em energia química no ali-
mento é dissipada na manutenção da cadeia alimentar.

e)  com base na segunda lei da termodinâmica  toda ener-
gia sintetizada nos produtores é transferida para os ní-
veis tróficos seguintres. 

11. A vasta indústria química da biosfera tem, por milênios, se 
desenvolvido a partir da energia solar, capturada e trans-
formada por um processo cujas etapas fundamentais estão 
esquematizadas a seguir.

Com base na interpretação do esquema, pode-se dizer: 

a)  A produção de moléculas de ATP é condição necessária 
para a fixação do carbono em moléculas orgânicas.

b)  A síntese de carboidratos requer exposição contínua da 
célula à luz solar

c)  A etapa inicial do processo responde pelo suprimento 
de carbono para a biosfera.

d) o espectro de ação fotossintética independe da com-
posição de fotopigmentos, nos diferentes organismos.

e)  As reações diretamente relacionadas à síntese de car-
boidratos dependem de sistemas enzimáticos, presen-
tes nas membranas dos tilacóides.

12. A figura resume as etapas da fotossíntese
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A partir de sua análise, marque a resposta incorreta:

a)  A etapa fotoquimica envolve o conjunto de reações que 
transformam energia luminosa em formas quimicas uti-
lizáveis.

b)  Os transportadores de energia reduzidos na fase foto-
química são utilizados na etapa de produção dos car-
boidratos.

c)  O oxigênio liberado na fotossintese provém da molécu-
la de clorofila.

d)  O teor de CO2 a concentração de H2O e a intensidade 
luminosa são fatores que interferem no rendimento final 
da fotossíntese. 

e)  O processo assegura a entrada da energia e do carbo-
no na Biosfera.

13. A partir de sua análise e baseado em seus conhecimentos 
pode-se afmnar que:

a)  As membranas externas e interna da mitocrõndria são 
estruturalmente e funcionalmente equivalentes.

b)  O complexo ATP sintetase transporta prótons contra 
um gradiente eletroquímico possibilitando a fosforila-
ção do ADP.

c)  Durante a oxidação de compostos orgânicos, geral-
mente ocorre a remoção de hidrogênios, usualmente 
aos pares, que associam-se reversivelmente a acepto-
res como o NAD.

d)  A transferência de elétrons do NADH + H+ para o oxigê-
nio ocorre de forma direta, uma vez que a fosforilação 
oxidativa é uma reação exergônica.

e)  O ATP originado na respiração assegura o suprimento 
energético de reserva para os processos celulares.

14. A atmosfera na qual as primeiras células evoluíram deve 
ter consistido principalmente de amônia, metano e outros 
gases carbonados. (...). As primeiras formas de vida eram, 
evidentemente, adaptadas para viver num ambiente sem 
oxigênio livre. Sua energia deve ter provindo de glicólise. 
A glicólise anaeróbia teria resultado no acúmulo de dióxido 
de carbono na atmosfera. (...).

A seguir, teriam evoluído lentamente organismos fotossín-
tetizantes, que usaram o dióxido de carbono como fonte de 
carbono e desprenderam oxigênio [da água], como fazem 
as formas fotossíntetizantes atuais. Com a multiplicação 
dos organismos fotossíntetizantes começou a acumular-se 
oxigênio livre. Na luta pela sobrevivência, nessas condi-
çðes cambiantes, surgiram espécies celulares para as 
quais o oxigênio não era veneno e sim requisito de existên-
cia. (Curtis. P. 135).

Da interpretação do texto, conclui-se:

a)  Organismos anaeróbios teriam sido favorecidos pela 
seleção natural, num ambiente rico em oxigênio.

b)  As primeiras formas vivas seriam adaptadas para reali-
zar a respiração aeróbia.

c)  O surgimento e a evolução de organismos capazes de 
utilizar o oxigênio da atmosfera teriam condicionado a 
aparecimento dos seres autótrofos.

d)  Moléculas orgânicas ricas em energia teriam existido 
antes do aparecimento dos autótrofo se teriam sido for-
madas por processos não-biológicos.

e)  Na evolução dos processos bióticos de obtenção de 
energia, teriam surgido sucessivamente a fotossíntese, 
a respiração e a fermentação.

15. Plantas denominadas C3 se beneficiam num ambiente rico 
em CO2. Nessas plantas,  CO2 se liga à ribulose difosfa-
to (RUBP), em presença da RUBP carboxilase, forman do 
uma hexose instável, que é quebrada em duas trioses, as 
quais entram no ciclo de Calvin-Benson. 
Em condições atmosféricas ambientais, o oxigênio com-
pete com o CO2 pelo sítio ativo da RUBP carboxilase. Se 
o oxigênio combina-se à enzima, os compostos derivados 
da sua ligação com o RUBP, uma triose e um composto de 
dois carbonos, são reciclados, num processo às expensas 
de energia denominado fotorrespiração. Plantas denomi-
nadas C4 possuem um mecanismo de bombeamento que 
reduz a fotorrespiração. Na medida em que concentram 
CO2 próximo dos cloroplastos, reduzem enormemente a 
probabilidade de o oxigênio se ligar ao sítio ativo da RUBP 
carboxilase. Esta característica faz com que estas plan-
tas tenham maior eficiência fotossintética que plantas C3. 
Quando os níveis de CO2 aumentam, contudo, plantas C4 
podem perder esta vantagem.

(BAZZAZ & FAJER, p. 18-24 - traduçao e adaptação)

A partir do texto marque a alternativa INCORRETA.

a)  Mudanças na concentração de CO2 podem interferir no 
equilfbrio dos ecosistemas, afetando a produtividade 
primaria.

b)  Em ambiente rico em CO2, o crescimento da planta é 
limitado pelo suprimento de nutrientes, luz e água.

c)  A limitação da fotorrespiração nas plantas C3, num am-
biente com elevado teor de CO2, significa que a planta 
poderia usar mais de sua energia para construir teci-
dos.

d)  O aumento na taxa de fotossíntese, proporcionado por 
uma elevação do teor de CO2, nas plantas C4, acarreta 
um custo de água que limita seu crescimento.

e)  O controle da perda de água pelas plantas C3 permite 
que nelas se manifeste o efeito fertilizante de um au-
mento nas taxas de CO2.

16. O surgimento da fotossíntese aeróbica é considerado um 
marco na história de vida na Terra e isso se deve, princi-
palmente, a
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a)  esse processo metabólico ter possibilitado às primeiras 
células,eucarióticas, a obtenção de alimento e energia 
diretamente do ambiente em que se encontravam.

b)  possibilidade de conversão de moléculas orgânicas 
pré-formadas a moléculas de ATP, as quais seriam uti-
lizadas como fonte de energia para outras reações me-
tabólicas. 

c)  alteração progressiva da atmosfera terrestre devido à 
liberação do gás oxigênio pela ação dos organismos 
fotossintetizantes.

d)  possibilidade de realização de glicólise anaeróbica que 
apresentam rendimento energético superior em relação 
às reações metabólicas até então existentes.

e)   liberação de dióxido de carbono responsável pelo 
aquecimento gradual da superficie terrestre, o que pos-
sibilitou a biodiversidade hoje existente.

17. O universo em que vivemos, acredita-se, está composto 
em sua maior parte por hidrogênio e hélio: esta circunstân-
cia, unida à evidência geoquímica terrestre, favorece, po-
sitivamente, a hipótese de que, em uma etapa muito inicial 
de sua história, a atmosfera terrestre, além de ser muito 
redutora, carece de oxigênio.
Os primeiros organismos verdadeiros,  provavelmente,  fo-
ram capazes de viver em ausência de oxigênio e depen-
diam de compostos orgânicos que teriam sido produzidos 
abioticamente.
Os primeiros organismos que foram capazes de utilizar a 
energia derivada de radiação solar se pareciam em muitos 
aspectos com as bactérias fotossintéticas atuais, que rea-
lizam um tipo de metabolismo fotossintético que difere do 
das plantas verdes e do das algas azuis por não usarem a 
água como doadora de hidrogênio. As algas azuis ou cia-
nobactérias foram, provavelmente, os primeiros organis-
mos que realizaram este tipo de fotossíntese.

(ECHLlN. P. In LEIININGER. p ~9. 60-1 - adaptação)

Analise as afirmações:

I.  O surgimento das cianobactérias foi, para os outros or-
ganismos primitivos, a possibilidade de virem a utilizar 
um processo de obtenção de energia mais eficiente.

II.  A ação biológica mais evidente das bactérias fotossin-
tetizantes foi dar início a conversão de uma atmosfera 
oxidante em uma atmosfera  redutora.

III. Em um ambiente anaeróbico, os organismos obtêm ener-
gia pela combustão completa da molécula orgânica.

IV. As cianobactérias transformaram profundamente a at-
mosfera em que viviam, provocando a primeira extin-
ção em massa da história da terra. 

V. O aparecimento das bactéria fotossintetizantes repre-
sentou uma condição favorável à continuidade da vida 
em um ambiente em que o alimento abioticamente for-
mado tendia a se esgotar.

São verdadeiras:

a) I, II, III 
b) II, III, IV 
c) I, III e V
d) I, IV e V
e) II, III e IV

18. O volume da revista “Genetics and Molecular Biology” é 
dedicado à publicação das pesquisas brasileiras sobre o 
genoma da cana-de-açúcar, organismo cuja importância 
está associada 

(__)  à ocupação do nível trófico dos produtores nas teias 
alimentares de ecossistemas tropicais.

(__)  à realização de metabolismo energético que pres-
cinde de oxigênio para a produção de CO2 e H2O na 
combustão completa da glicose.

(__)  à nutrição dependente do meio, determinando “valo-
res” relativamente baixos de biomassa, o que coloca 
esse vegetal no ápice das pirâmides ecológicas.

(__)  à presença de pigmentos dispostos nas membranas 
dos tilacóides de uma organela, cuja provável origem 
simbiótica envolveu cianobactérias primitivas.

(__)  ao estabelecimento de um genoma que compartilha 
genes com organismos dos demais reinos, revelando 
a ancestralidade comum do mundo vivo.

(__)  à posse de um genoma celular mantido sem altera-
ções desde a origem das primeiras linhagens de plan-
tas.

(__)  à possibilidade de sua utilização em um processo ca-
racterizado como “mecanismo limpo” de geração de 
energia.

19. O esquema ilustra uma das etapas, de um importante pro-
cesso biológico de transformação de energia presente no 
mundo vivo. 

Em relação ao conhecimento associado às reações quími-
cas presentes na ilustração, é possível afirmar que esse 
esquema é a representação da etapa 

a)  fotoquímica da fotossíntese na qual ocorre intensa pro-
dução de ATP e NADPH utilizados na etapa seguinte, 
durante a redução de moléculas de CO2 em carboidrato. 

b)  da glicólise da respiração aeróbica em que ocorre in-
tensa fosforilação a partir da oxidação de moléculas 
orgânicas presentes como reagentes. 

c)  do ciclo do ácido cítrico devido à redução de NADs e 
FADs, durante a quebra de moléculas de carboidratos 
da respiração aeróbica. 

d) química da fotossíntese em que ocorre a utilização do 
oxigênio, liberado na etapa anterior, para a produção 
de moléculas de ATP e NADPH. 

e)  da cadeia transportadora de elétrons liberados durante 
a quebra da molécula da água e utilizados juntamente 
com os prótons H+ na produção de NADPH e ATP na 
etapa final da respiração aeróbica. 
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20. A figura ilustra uma árvore com destaque para o local onde 
foi feito um anel de Malpighi (A), bem como o detalhe de um 
corte longitudinal do tronco para mostrar, através das setas, 
a movimentação da seiva bruta e da seiva elaborada (B). 

Com base em aspectos morfofisiológicos da planta, pode-se 
inferir que a remoção do anel de Malpighi 

a) provoca um acúmulo de seiva inorgânica na borda su-
perior do caule, acima do anel. 

b) impede o deslocamento da seiva contida no floerna 
para a porção superior da planta. 

c) inviabiliza a transpiração da planta, impedindo, de imedia-
to, o fluxo ascendente dos nutrientes inorgânicos. 

d) compromete a nutrição das células da raiz, ao bloquear 
o deslocamento da seiva elaborada. 

e) mantém o movimento descendente da seiva mineral, 
permitindo a preservação da vitalidade dos vasos con-
dutores do xilema. 

21. “Dotadas de feições peculiares, as cactáceas apresentam 
notáveis especializações anatômicas, morfológicas e fun-
cionais. Graças a elas, conseguem rápida absorção grande 
retenção e mínimo consumo de água, captada das chuvas 
ou diretamente do ar.” (Ciências Hoje, p.30). As cactáceas 
distribuem-se desde o Canadá até a fria Patagônia, no sul da 
Argentina. Englobam cerca de 239 gêneros e 3.000 espécies 
com ampla ocorrência no Brasil, principalmente no Nordeste. 
A despeito do número relativamente modesto de espécie, no 
Brasil (210), sua participação na paisagem botânica é am-
plíssima, dado o vasto número de representantes em cada 
espécie. Seja nos campos austrais ou no litoral, nas matas ou 
no Nordeste, elas se fazem pela riqueza de indivíduos e de 
formas bizarras, que desde logo atraem a atenção do obser-
vador. Destacam-se como elementos fitogeográficos e como 
forragem para o gado faminto em época de seca intensa.
As flores eclodem quase sempre de pontos especiais do 
caule que correspondem a ramos não desenvolvidos e 
destacam-se pela beleza. Os frutos são bagas carnosas 
que frequentemente se abrem por ruptura do pericarpo.

Da análise do texto, conclui-se:

a)  ausência de folhas é uma especialização que reduz a 
superfície de transpiração, diminuindo o risco de perda 
de água.

b)  Toda a energia captada pelas cactáceas é disponível 
para o gado.

c)  A ampla distribuição das cactáceas no continente ame-
ricano evidencia pouca adaptação ao ambiente.

d)  O vasto número de representantes de cada espécie no 
Nordeste é efeito de alta competição entre indivíduos 
da mesma população.

e)  A produção de frutos pelas cactáceas justifica a sua in-
clusão entre as gimnospermas.

22. Sobre o consumo e a transformação da energia, assinale 
o que for correto.

(__)  Ao realizar exercícios físicos, é possível sentir a tem-
peratura do corpo aumentar. Isso ocorre porque as 
células musculares estão se contraindo e, para isso, 
estão realizando várias reações exergônicas (exotér-
micas).

(__)  Durante o processo de combustão biológica, a ener-
gia é liberada de uma só vez, na forma de calor, que é 
entendido como uma forma de energia em trânsito.

(__)  Os organismos autótrofos, como algas e plantas, con-
seguem transformar a energia química do ATP em 
energia luminosa, obedecendo à lei da conservação 
da energia.

(__)  A transformação da energia química do ATP em ener-
gia mecânica, como na contração muscular em um 
mamífero, obedece à primeira lei da termodinâmica.

(__)  De acordo com a primeira lei da termodinâmica, pode-se 
dizer que o princípio da conservação da energia é vá-
lido para qualquer sistema físico isolado.

23. Sobre o processo de respiração celular, assinale o que for 
correto.

(__)  Além da respiração celular, existem na natureza ou-
tros processos que permitem obter energia a partir 
de carboidratos. Um deles é a fermentação, processo 
mais eficiente do que a respiração celular, por produ-
zir maior quantidade de ATP.

(__)  Uma das fases da respiração celular a partir da gli-
cose é a glicólise, que ocorre no hialoplasma. Nessa 
fase, uma molécula de glicose transforma-se em duas 
moléculas de ácido pirúvico com produção de dois 
ATP.

(__)  Havendo oxigênio em quantidade suficiente, as cé-
lulas musculares realizam o processo de respiração 
celular aeróbico; porém, em situações de atividade 
intensa, na falta de oxigênio, elas podem realizar qui-
miossíntese.

(__)  Na cadeia respiratória, ocorre transferência de hidro-
gênio de um componente para o outro, fazendo com 
que esses componentes percam energia gradativa-
mente e possam, ao final da cadeia, combinar-se com 
o oxigênio, formando água e liberando grande quanti-
dade de energia.

(__)  Existe relação entre respiração pulmonar e respiração 
celular, no sentido de que o gás carbônico capturado 
pela respiração pulmonar é levado até as células, as 
quais irão participar da respiração celular.

24. Na composição dos gases que formam a atmosfera terres-
tre atual, o gás carbônico representa 390 partes por milhão 
(ppm) ou 0,039%. Experimentos com plantas mostraram 
que, em ambientes nos quais a concentração de CO2 era 
de 800 ppm, a taxa de fotossíntese era alterada de forma 
significativa, como mostra a figura a seguir.
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Com o auxílio da figura, é correto afirmar que a taxa de 
fotossíntese: 

a) depende da presença de luz e aumenta diretamente 
com o aumento da concentração de CO2 da atmosfera; 
está limitada pela concentração de CO2 na atmosfera; 
o excesso de luz reduz a taxa de fotossíntese. 

b) depende da presença de luz; aumenta diretamente 
com o aumento da concentração de CO2 da atmosfera; 
está limitada pela concentração de CO2 na atmosfera; 
o excesso de luz não reduz a taxa de fotossíntese. 

c) depende da presença de luz; não aumenta diretamente 
com o aumento da concentração de CO2 da atmosfera; 
está limitada pela concentração de CO2 na atmosfera; 
o excesso de luz reduz a taxa de fotossíntese. 

d) não depende da presença de luz; e aumenta direta-
mente com o aumento da concentração de CO2 da at-
mosfera; está limitada pela concentração de CO2 na at-
mosfera; o excesso de luz reduz a taxa de fotossíntese. 

e) depende da presença de luz; e aumenta diretamente 
com o aumento da concentração de CO2 da atmosfera; 
não está limitada pela concentração de CO2 na atmos-
fera; o excesso de lua reduz a taxa de fotossíntese.

25. Em dias ensolarados, a temperatura da parte superior das 
folhas de uma planta é maior que a temperatura do ar a 
sua volta. Esse fato causa a convecção do ar próximo da 
folha; se os estômatos estão abertos, a água da folha pas-
sa pelos estômatos e é levada pelo ar em movimento (con-
vecção), resfriando-a. Na parte inferior da folha, o ar fica 
preso (sem movimento). Na figura abaixo as linhas 1, 2 e 
3 representam a variação de temperatura na face superior 
e na face inferior, durante o dia e a noite, de dois tipos de 
folhas grandes e de folhas pequenas.

 

A correta identificação das folhas é: 

a) 1 – faces superior e inferior da folha grande; 2 – face su-
perior da folha grande; 3 – face inferior da folha grande; 

b) 1 – faces superior e inferior da folha grande; 2 – face in-
ferior da folha grande; 3 – face superior da folha grande; 

c) 1 – face superior da folha grande; 2 – face inferior da 
folha grande; 3 – faces superior e inferior da folha pe-
quena; 

d) 1 – face inferior da folha grande; 2 – faces superior e 
inferior da folha pequena; 3 – face superior da folha 
grande; 

e) 1 – face superior da folha grande; 2 – face superior da 
folha pequena; 3 – face inferior das folhas pequenas e 
grandes.

26. A energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas 
transformada de uma forma a outra. Considerando que 
as reações metabólicas são o meio que a célula possui 
para transformar “energia potencial” em “energia cinética” 
e, portanto, realizar trabalho celular, considere as proposi-
ções a seguir.

a) A participação de enzimas no conjunto das reações 
metabólicas celulares diminui a energia de ativação 
dos compostos reagentes.

b) Além de energia, a oxidação de ácidos graxos e car-
boidratos, tanto na respiração aeróbica de eucariotos 
quanto na fermentação de procariotos, gera como pro-
dutos finais gás carbônico e água.

c) A fermentação de carboidratos gera um saldo energéti-
co de 2 ATPs, que resulta da transferência de fosfatos 
inorgânicos para moléculas de adenosina difosfato.

d) As reações do ciclo do ácido cítrico que ocorrem na ma-
triz mitocondrial liberam íons hidrogênio que convertem 
as coenzimas NAD e FAD em suas formas reduzidas.

e) A teoria quimiosmótica aponta que a passagem de 
íons H+ através da enzima ATP sintetase, localizada 
na membrana das cristas mitocondriais, é responsável 
pelo principal saldo energético da respiração celular.

27. De acordo com os conhecimentos relativos à evolução do 
metabolismo celular, uma análise cuidadosa permite pre-
sumir-se que a evolução da fotossíntese favoreceu a evo-
lução do metabolismo oxidativo na afirmação explicitada 
na alternativa

a) A fotossíntese forneceu a fonte de energia necessária 
para a realização de outras reações metabólicas a par-
tir da captação e degradação de moléculas orgânicas 
pré-formadas.

b) O processo fotossintético contribuiu para a dissemina-
ção de organismos anaeróbios obrigatórios capazes de 
obter alimento e energia diretamente do ambiente.

c) A fotossíntese, como via metabólica de maior especifi-
cidade, favoreceu o desenvolvimento de um mecanis-
mo de liberação de energia celular a partir da oxidação 
parcial de moléculas orgânicas.

d) O desenvolvimento de vias metabólicas que levavam 
à liberação de oxigênio atmosférico alterara a atmos-
fera terrestre e possibilita a obtenção mais eficiente de 
energia celular a partir de moléculas orgânicas.

e) A incorporação de moléculas de gás carbônico às cé-
lulas capazes de realizar a fotossíntese favoreceu o 
desenvolvimento de mecanismos mais eficientes de 
geração de energia e aumento de biomassa.

28. No metabolismo da respiração celular, estão envolvidos três 
processos que ocorrem no citoplasma e nas mitocôndrias.
Esses três processos são regulados por controle alostéri-
co. A concentração alta dos produtos de uma reação pos-
terior pode suprimir a ação das enzimas da reação anterior 
e estimular a reação seguinte.
A alternativa que indica a relação que ocorre no controle da 
respiração celular é:

a) alta concentração de CO2 na matriz mitocondrial inibe a 
cadeia respiratória que, por sua vez, é estimulada pela 
baixa concentração de O2;

b) baixa concentração de ácido pirúvico nas cristas mi-
tocondriais estimula o ciclo de Krebs e inibe a cadeia 
respiratória;

c) baixa concentração de NADH.H e FADH.H citoplasmá-
tico estimulam a glicólise que é inibida pelas altas con-
centrações de piruvato;

d) altas concentrações de ATP e NADH.H inibem o ciclo 
de Krebs na matriz mitocondrial que é estimulado por 
baixas concentrações de ADP e NAD+;

e) altas concentrações de piruvato citoplasmático inibem 
o ciclo de Krebs que é estimulado pelas altas concen-
trações de ATP e NAD+.
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29. A dança representa um dos importantes meios de liberação 
de energia corporal. Surgiu pela necessidade do homem 
extravasar suas emoções. No contexto histórico servia an-
tigamente como meio de comunicação, sendo, portanto, a 
mais antiga das artes, e talvez a mais completa também. 
Como atividade aeróbica, em 1 hora de dança do ventre, 
por exemplo, uma pessoa bem condicionada fisicamente, 
com 58 kg, pode perder 334,95 kcal. Notar que durante o 
inverno a perda calórica pode ser maior, pois o organismo 
despende quantidade maior de energia para manter a tem-
peratura corporal por volta de 36 e 37 graus. Considerando 
o exposto acima, pode-se afirmar corretamente que

a) após 3 h de exercícios, dependendo do estado físico da 
pessoa, uma dançarina de dança do ventre não sofre-
rá com acidose láctea, presente no sistema muscular, 
após realizar respiração anaeróbica.

b) após 3 h de exercícios, dependendo do estado físico da 
pessoa, uma dançarina de dança do ventre não sofre-
rá com acidose láctea, presente no sistema muscular, 
após realizar respiração aeróbica.

c) após 3 h de exercícios, independentemente do estado 
físico da pessoa, uma dançarina de dança do ventre 
sofrerá com acidose láctea, presente no sistema mus-
cular, após realizar respiração anaeróbica.

d) após 3 h de exercícios, independentemente do estado 
físico da pessoa, uma dançarina de dança do ventre 
não será acometida de acidose láctea, presente no sis-
tema muscular, após realizar respiração aeróbica.

e) após 3 h de exercícios, dependendo do estado físico da 
pessoa, uma dançarina de dança do ventre poderá so-
frer com acidose láctea, presente no sistema muscular 
após realizar respiração anaeróbica.

30. Os principais processos pelos quais ocorre liberação da 
energia armazenada nas ligações químicas dos compos-
tos orgânicos são a fermentação e a respiração aeróbia. 
Sobre esses processos podemos afirmar:

I. Os dois processos acima citados iniciam-se com a gli-
cólise, ou seja, com a degradação da molécula de gli-
cose em duas moléculas de piruvato. Nesse processo 
cada molécula de glicose libera energia para formar 
quatro moléculas de ATP.

II. Por meio da fermentação, a glicose é parcialmente de-
gradada na ausência de oxigênio, originando substân-
cias mais simples, como o ácido lático, o ácido acético 
e o álcool etílico, produtos respectivamente da fermen-
tação lática, acética e alcoólica. Nesses processos, há 
saldo de apenas duas moléculas de ATP.

III. Nos procariontes, a glicólise e o ciclo de Krebs ocor-
rem no citoplasma, e a cadeia respiratória ocorre as-
sociada à face da membrana plasmática voltada para 
o citoplasma. Já nos eucariontes, a glicólise ocorre no 
citosol, e toda a fase aeróbia ocorre no interior das mi-
tocôndrias.

Assinale a alternativa que apresenta a(s) proposição(ões) 
correta(s).

a) I, II e III 
b) Apenas I 
c) Apenas II
d) Apenas III
e) Apenas II e III

Texto para as questões 31 e 32

Toda a atividade da célula requer energia, e esta, é obtida 
através da mitocôndria. Esta organela é a responsável pela 
produção de energia através de um processo conhecido como 
respiração celular. Para obter energia, a célula obrigatoriamen-
te precisa de glicose. Isto ocorre da seguinte forma: a mito-
côndria quebra a molécula de glicose introduzindo oxigênio no 
carbono, capturando, assim, sua energia. Após este processo, 
sobrará apenas o gás carbônico, que sairá na expiração...

31. Com base nos seus conhecimentos e nas informações aci-
ma marque a alternativa correta.

a)  A quebra progressiva da glicose é considerado um fa-
tor evolutivo, pois, promove combustão celular e menor 
produção de moléculas de ATP.

b)  A glicólise  é um processo recente na história de vida da 
terra.

c)  O rendimento de moléculas de ATP durante o ciclo de 
Krebs é alto

d)  As desidrogenações das moléculas de glicose, durante 
o ciclo de Krebs, são utilizados para o processo de re-
dução dos NAD e FAD.

e) Os produtos finais da respiração celular possuem alto 
teor energético.

32. Com base na análise do texto e nos seus conhecimentos 
sobre bioenergética, marque a alternativa correta.

a)  As moléculas de NADH e FADH2, formadas durante eta-
pas da respiração, transportam elétrons, que vão, per-
correr a membrana lipídica das cristas mitocondriais.

b)  A fosforilação oxidativa ocorre em função do fluxo de elé-
trons, oriundos da oxidação do NADH nas cristas mito-
condriais, e posteriormente utilizados no ciclo de Krebs. 

c)  A oxidação de NAD e FAD, no ciclo de Krebs, são resul-
tados da degradação da molécula de glicose.

d)  As enzimas presentes nos complexos protéicos das 
cristas mitocondriais, responsáveis pela respiração ce-
lular,  são oriundas da informação genética contida no 
DNA mitocondrial. 

e)  As moléculas de NADH reduzidas durante a glicólise 
atravessam  as membranas mitocôndrias, por transpor-
te passivo, para participarem da cadeia respiratória e 
promover um rendimento maior em moléculas de ATP.
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33. A ilustração representa os mecanismos estomáticos.
 

A análise da ilustração, fundamentada nos conhecimentos 
da fisiologia vegetal, permite considerar: 

a)  Os estômatos abrem-se quando as células-guarda per-
dem água, tornando-se flácidas.

b)  Os estômatos se fecham quando a planta é submetida 
a baixas concentrações de gás carbônico. 

c)  aumento do turgor das células-guarda decorre da en-
trada de K+ proveniente das células vizinhas. 

d)  O movimento I ocorre, normalmente, em condições de 
baixa luminosidade.

e)  O movimento II resulta em aumento da perda de água 
por transpiração.

34. É por meio da fosforilação oxidativa, realizada na mitocôn-
dria, que as células eucarióticas têm sua maior fonte de 
ATP. Nesse processo o ATP é formado a partir de ADP e Pi. 
O ATP é um transdutor energético universal dos sistemas 
vivos que é utilizado na condição da maioria das reações 
dependentes de energia. Sugere-se que cada molécula 
de ATP é sintetizada e desfosforilada mais de 3.000 ve-
zes (dependendo do indivíduo) a cada 24 horas para suprir 
as necessidades do organismo. Esse suprimento se dá na 
maior parte na membrana mitocondrial,e é realizado por 
dois sistemas acoplados: a cadeia mitocondrial transporta-
doras de elétrons e a fosforilação oxidativa.

A partir dessas informações, da análise da ilustração e 
considerando-se os conhecimentos das Ciências Naturais, 
pode-se afirmar:

(__)  As necessidades energéticas das células podem ser 
atendidas a partir de três grupos de compostos orgâ-
nicos presentes nos alimentos, sendo que, na etapa 
citossólica da degradação da glicose, há produção de 
ATP sem a participação de oxigênio molecular.

(__)  O ATP proveniente da mitocôndria é gerado na fosfo-
rilação oxidativa, processo associado ao transporte na 
cadeia respiratória dos elétrons gerados na oxidação 
de NADH + H  e FADH, moléculas na forma reduzida, 
produzidas principalmente no ciclo de Krebs. 

(__)  O transporte da glicose sangüínea após a refeição, 
para o interior de células como as musculares e os 
adipócitos depende do controle hormonal exercido 
pelo glucagon.

(__)  O transporte da glicose, do sistema digestório para o 
cardiovascular, é dependente tanto de transporte ati-
vo quanto passivo.

(__)  O aminoácido derivado de combustíveis orgânicos 
podem ser utilizados pelos  RNA-t para síntese de en-
zimas mitocondriais. 

(__)  As etapas bioquímicas que ocorrem no interior da mi-
tocôndria são dependentes da molécula de oxigênio 
para síntese de moléculas energéticas fosfatadas.

35. Teoria quimiosmótica ou propulsora de prótons (proposta 
por Peter Mitchell em 1961)  postula que o transporte de 
elétrons e a síntese de ATP estão acoplados pelo gradien-
te eletroquímico através da membrana mitocondrial interna 
neste modelo, a energia livre do transporte de elétrons pela 
cadeia mitocondrial leva ao bombeamento de H (prótons) 
da matriz para o espaço intermembrana, estabelecendo um 
gradiente eletroquímico de H (força próton-motiva) através 
da membrana mitocondrial interna. Acoplamento do trans-
porte mitocondrial de elétrons e a síntese de ATP (teoria 
quimiosmótica). O transporte de elétrons movimenta os 
prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembra-
nas estabelecendo um gradiente eletroquímico de prótons 
através da membrana mitocondrial interna. O retorno dos 
prótons para a matriz via ATP-sintase e a geração de ATP é 
mostrada na figura. A energia também é utilizada na trans-
locação do Ca2+.

A partir dessas informações, da análise da ilustração e 
considerando-se os conhecimentos das Ciências Naturais, 
pode-se afirmar:

(__)  A degeneração da membrana mitocondrial interna au-
menta o fluxo de elétrons, proporcionando um maior 
bombeamento de prótons para o espaço intermem-
brana.
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(__)  O fluxo retrógrado de H+ Através da termogenina tem 
como consequência gerar calor aquecendo organismo.

(__)  A presença de ionóforos, na membrana mitocondrial 
interna, proporciona um aumento na produção de ATP. 

(__)  O acúmulo de radicais livres promovem danos à 
membrana  mitocondrial  interna, comprometendo a 
síntese de ATP.

(__)  O FADH2, na cadeia respiratória, apresenta um menor 
rendimento em moléculas de ATP quando comparado 
ao NADH.

(__)  O ATP constitui uma conquista evolutiva dos euca-
riotos, para atender às necessidades energéticas da 
respiração celular.

36. O engenheiro mecânico é um perito em transformar ener-
gia potencial, gerada por diversos tipos de fontes (elétrica, 
térmica ou química), em energia cinética, ou seja, em mo-
vimento. Na montagem de automóvel, por exemplo, esse 
profissional preocupa-se em aproveitar ao máximo a ener-
gia liberada pela quebra das ligações químicas das molé-
culas de combustível para mover o carro. [...] O que ocorre 
na câmara do combustível é a primeira etapa da transfor-
mação energética. Atingido por uma descarga elétrica ge-
rada pela bateria, o combustível explode e, transformado 
em gás, expande-se empurrando os pistões. A partir desse 
ponto, o engenheiro mecânico procura, por meio de eixos 
e engrenagens, transmitir a força que move os pistões até 
as rodas do veículo. [...] 

(LUZ; ÁLVARES, 2003, p. 124).

A partir da análise dos conteúdos abordados no texto, so-
bre evolução biomolecular, é correto afirmar:

a)  A energia liberada, nos seres vivos, pela quebra das 
ligações químicas das moléculas orgânicas combustí-
veis exige a fisiologia da mitocôndria — organela uni-
versal no mundo vivo.

b) Processos bioenergéticos dependentes de enzimas 
ocorrem com maior velocidade, porque liberam, de 
uma só vez, a energia contida nos alimentos.

c)  A cadeia respiratória é uma fase da respiração anaeró-
bia que aconteçe no hialoplasma e o seu bloqueio pro-
voca a morte da célula.

d)  A condição de anaerobiose assegura à célula maior 
rendimento energético em molécula de ATP, por cada 
molécula de glicose,  do que a condição de aerobiose.

e)  As etapas iniciais da utilização da glicose como fonte 
de hidrogênio constituem uma característica preserva-
da, do ponto de vista evolutivo.

37. A obtenção e a transformação de energia dos seres vivos 
envolvem diferentes processos. Sobre essa questão anali-
se as afirmativas abaixo.

00. A fermentação é um processo de obtenção de energia 
que não necessita do oxigênio, porém, é menos eficien-
te em termos de energia que a respiração aeróbica, ge-
rando apenas duas moléculas de ATP por molécula de 
glicose.

01. A fotossíntese e a respiração são processos antagôni-
cos. Enquanto o primeiro produz matéria orgânica, com 
armazenamento de energia e liberação de oxigênio, o 
segundo utiliza matéria orgânica e consome oxigênio, 
com liberação de energia.

02. Na clorofila isolada, os elétrons continuam a absorver 
fótons de luz e, por isso, ela continua a ser eficiente no 
processo de armazenamento de energia.

03. A primeira etapa da respiração aeróbica é praticamen-
te idêntica à fermentação, com rendimento de apenas 
duas moléculas de ATP e produção de ácido pirúvico.

04. Os seres vivos aeróbicos utilizam o oxigênio diretamen-
te da atmosfera ou dissolvido na água para converter 
carboidratos e outros constituintes celulares em CO2 e 
H2O, com liberação de energia.

Com base nos seus conhecimentos sobre biologia energé-
tica marque a alternativa correta.

a) VVVVV
b) FFFFF
c) VFVFV
d) VVVFF
e) VVFVV

38. A cana-de-açúcar é importante matéria-prima para a pro-
dução de etanol. A energia contida na molécula de etanol e 
liberada na sua combustão foi

a) captada da luz solar pela cana-de-açúcar, armazenada 
na molécula de glicose produzida por fungos no pro-
cesso de fermentação e, posteriormente, transferida 
para a molécula de etanol.

b) obtida por meio do processo de fermentação realizado 
pela cana-de-açúcar e, posteriormente, incorporada à 
molécula de etanol na cadeia respiratória de fungos.

c) captada da luz solar pela cana-de-açúcar, por meio do 
processo de fotossíntese, e armazenada na molécula 
de clorofila, que foi fermentada por fungos.

d) obtida na forma de ATP no processo de respiração ce-
lular da cana-de-açúcar e armazenada na molécula de 
glicose, que foi, posteriormente, fermentada por fun-
gos.

e) captada da luz solar por meio do processo de fotossín-
tese realizado pela cana-de-açúcar e armazenada na 
molécula de glicose, que foi, posteriormente, fermenta-
da por fungos.

39. Existem processos bioquímicos que permitem o ciclo de 
energia na natureza. A figura a seguir ilustra a captação 
de energia, seu acúmulo nos alimentos e a sua utilização 
pelas células, a fim de realizar as suas funções. Analise-a.

Considerando a figura e o assunto relacionado com ela, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa IN-
CORRETA.

a) No processo representado por II, os reagentes pos-
suem mais energia que os produtos, sendo parte da 
energia liberada na forma de calor.

b) Na presença de luz e clorofila, o CO2 e a H2O são con-
vertidos numa hexose, havendo liberação de oxigênio.
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c) Nos vegetais em que ocorrem os dois processos re-
presentados, parte da energia liberada por II é utilizada 
para promover as reações ocorridas em I.

d) Em organismos heterotróficos, ocorre o acoplamento 
entre as duas reações apresentadas através da molé-
cula de ATP.

e) O NADPH2 produzido durante a fotofosforilação aciclíca 
é utilizado como matéria prima para a redução da mo-
lécula de CO2.

40. Os ingredientes básicos do pão são farinha, água e fer-
mento biológico. Antes de ser levada ao forno, em repouso 
e sob temperatura adequada, a massa cresce até o dobro 
de seu volume. Durante esse processo predomina a

a) respiração aeróbica, na qual são produzidos gás carbô-
nico e água. O gás promove o crescimento da massa, 
enquanto a água a mantém úmida.

b) fermentação lática, na qual bactérias convertem o açú-
car em ácido lático e energia. Essa energia é utilizada 
pelos microorganismos do fermento, os quais promo-
vem o crescimento da massa.

c) respiração anaeróbica, na qual os microorganismos do 
fermento utilizam nitratos como aceptores finais de hi-
drogênio, liberando gás nitrogênio. O processo de res-
piração anaeróbica é chamado de fermentação, e o gás 
liberado provoca o crescimento da massa.

d) fermentação alcoólica, na qual ocorre a formação de 
álcool e gás carbônico. O gás promove o crescimento 
da massa, enquanto o álcool se evapora sob o calor do 
forno.

e) reprodução vegetativa dos microorganismos presentes 
no fermento. O carboidrato e a água da massa criam o 
ambiente necessário ao crescimento em número das 
células de levedura, resultando em maior volume da 
massa.

Gabarito:

01.  C
02.  C
03.  A
04.  B
05.  A
06.  A
07.  D
08.  E
09.  E
10.  D
11.  A
12.  C
13.  C
14.  D
15.  D
16.  C
17.  D
18.  V F F V V F V
19.  A
20.  D
21.  A

22.  V F F V V 
23.  F V F V F
24.  C
25.  E
26.  B
27.  D
28.  C
29.  E
30.  A
31.  D
32.  B
33.  C
34.  V V F F V F
35.  F V F F V F
36.  E
37.  E
38.  E
39.  D
40.  E


