
 
1) A Fotossíntese é um processo que produz a energia necessária ao início da cadeia alimentar, 
daí a incontestável importância das plantas para a manutenção da vida no planeta. Durante a 
fotossíntese, a energia luminosa é absorvida principalmente pela clorofila e, posteriormente, 
transformada em energia química. Para isso as plantas precisam consumir __________ e 
__________ para produzir __________ e ao final liberar __________.  

 
Assinale a alternativa que contém a sequência que preenche corretamente e na ordem as 

lacunas do texto anterior.  
(A) Água, CO2, glicose e oxigênio    (B) CO2, oxigênio, glicose e água  
(C) Glicose, água, CO2 e oxigênio   (D) Água, glicose, oxigênio e CO2 
 
2) Sabe-se que a presença do oxigênio livre na atmosfera se deve à ação fotossintética dos seres 
vivos. Inicialmente, o oxigênio foi liberado graças ao surgimento de seres do tipo: 
(A) Bactérias  (B) Cianobactérias  (C) Algas  (D) Plantas 
 
3) Considerando que todos os seres vivos necessitam de uma fonte de carbono para construir 
suas moléculas orgânicas, a diferença essencial entre os autotróficos e os heterotróficos, 
respectivamente, é usar:  
(A) Carbono orgânico e carbono inorgânico  (B) Carbono inorgânico e carbono orgânico 
(C) Carbono da água e do ar    (D) Metano e gás carbônico 
 
4) Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças 
ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono “se inseriram” no interior dos 
cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. 

Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são “excitados” e se 
deslocam no interior de membranas dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa energia 
elétrica para a fabricação de açúcares. 

Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não 
utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como “antenas”, 
estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de 
elétrons. 

O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono 
promoverem diretamente a: 
(A) Utilização de água     (B) Absorção de fótons 
(C) Formação de gás oxigênio    (D) Proliferação dos cloroplastos 
 
5) A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos 
fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e 
gás carbônico (CO2), é utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A 
fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos 
os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para 
impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio 
da respiração celular. Além disso, grande 
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fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente (biomassa) como em 
tempos remotos (combustível fóssil), é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre 
obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e 
respiração, descritas no texto, permitem concluir que: 
(A) O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético 
(B) Os carboidratos convertem energia solar em energia química 
(C) A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol 
(D) O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera 
 
6) Para a obtenção de energia para o metabolismo celular todos os organismos apresentam: 
(A) O ciclo de Krebs     (B) A via glicolítica 
(C) A cadeia respiratória     (D) A fosforilação oxidativa 
 
7) Uma jovem comeu um lanche que continha pão, alface, tomate, queijo e carne bovina, além de 
óleos vegetais no molho. Nas próximas horas seu corpo irá utilizar a energia proveniente desses 
alimentos.  

Em relação a isso, assinale a alternativa correta: 
(A) A quantidade de energia química que a jovem obteve ao comer o queijo e a carne é a mesma 
quantidade que os bovinos adquirirem ao comer suas rações 
(B) Para a produção do pão foi utilizado o trigo, cujas moléculas de clorofila transferiram a energia 
luminosa do sol, sob a forma de energia química, para moléculas de ATP na etapa química da 
fotossíntese. 
(C) O tomate é um dos alimentos que forneceu a glicose que entra na mitocôndria para a realização 
do Ciclo de Krebs 
(D) A alface é um vegetal capaz de aproveitar gás carbônico e água para produzir substâncias 
orgânicas que lhes servem de alimento, utilizando a luz solar como fonte de energia. 
 
8) O processo de fermentação é uma atividade biológica que os seres humanos utilizam para a 
produção de alimentos há bastante tempo, mesmo antes da industrialização. 

Sobre esse tema, é correto afirmar-se que: 
(A) A cachaça e o álcool combustível são obtidos pela fermentação dos açucares presentes na 
cana 
(B) A fermentação é um tipo de respiração que consome O2 livre 
(C) As bactérias, vírus e protozoários são frequentemente utilizados pela indústria para a produção 
de alimentos 
(D) As bebidas lácteas e queijos são produzidos a partir da fermentação láctica e alcoólica, 
respectivamente 
 
9) Leia o texto e responda: O cardiologista John Kheir, do Hospital Infantil de Boston (EUA), liderou 
um estudo em que coelhos com a traqueia bloqueada sobreviveram por até 15 minutos sem 
respiração natural, apenas por meio de injeção de oxigênio na corrente sanguínea. A técnica poderá 
prevenir parada cardíaca e danos cerebrais induzidos pela privação de oxigênio, além de evitar a 
paralisia cerebral quando há comprometimento de oxigenação fetal. 

O oxigênio é usado no processo de respiração celular, sobre o qual foram feitas as seguintes 
afirmações: 
I. O CO2 é liberado apenas durante a glicólise 
II. No ciclo de Krebs há formação de ATP 
III. O ciclo de Krebs ocorre nas cristas mitocondriais 
IV. O oxigênio é utilizado apenas na cadeia respiratória 

 



Está correto o que se afirmar apenas em: 
(A) I, II e III    (B) I e II   (C) II e IV   (D) I e IV
   
10) "Dormir com plantas no quarto faz mal à saúde, uma vez que, durante a noite, elas produzem 
substâncias tóxicas para o ser humano". 

Nessa crença popular, a substância que é erroneamente considerada como prejudicial é 
liberada por todas as plantas submetidas à escuridão e é produzida durante a: 
(A) Respiração celular     (B) Fase química da fotossíntese 
(C) Eliminação de vapor de água    (D) Absorção de nutrientes do solo 
 
11) O processo de fotossíntese transforma a matéria inorgânica em matéria orgânica e constitui o 
principal processo de obtenção de alimento dos produtores. 

Este processo é capaz de: 
(A) Produzir energia a partir do oxigênio 
(B) Quebrar moléculas de glicose, transformando em gás carbônico 
(C) Sintetizar glicose a partir de água e gás carbônico 
(D) Transformar água e oxigênio em glicose 
 
12) A respiração é um processo de fundamental importância para a manutenção da vida em um 
organismo. A respiração celular, inclusive nas plantas, é realizada tanto no claro como no escuro, 
em todos os momentos da vida do organismo sendo efetuada por todas as células vivas que o 
constituem. 

O processo de respiração celular tem como finalidade:  
(A) Armazenar açúcar nas células 
(B) Liberar oxigênio para o organismo 
(C) Fornecer a energia para a atividade celular 
(D) Fornecer dióxido de carbono para a fotossíntese 
 
13) Conjunto de células que apresentam um orifício central (ostíolo), que existe na epiderme de 
alguns órgãos verdes dos vegetais (principalmente nas folhas) e que tem função de regular as 
trocas gasosas da planta com a atmosfera: 
(A) Pecíolo  (B) Mesófilo  (C) Tricoma  (D) Estômatos 
 
14) Faça uma representação usando desenhos sobre como ocorre o processo de fotossíntese: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) Após ter realizados estudos sobre respiração celular. Agora faça um comentário sobre o que é 
e como ocorre este tipo de respiração:  
 
 
 
Enviar as respostas dos estudantes do 1 ano: A e B; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 
Enviar as respostas dos estudantes do 1 ano: C; para este e-mail: dulcirenebandiera2@gmail.com 
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