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01. Durante o processo de fermentação alcoólica da massa do pão ocorre a liberação de gás carbônico, o qual estufa a massa. 

 Resposta: C

02. A hidrólise de tricerídeos produz o glicerol e ácidos graxos que podem originar o composto acetilcoenzima A, o qual inicia o ciclo dos 
ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs). O derivado do catabolismo de monossacarídeos, como a glicose, que sofreu desidrogenação e 
descarboxilação é o ácido acético, do qual deriva o radical acetil, que é o precursor imediato da acetilcoenzima A.

03. A respiração celular aeróbica ocorre em três fases: glicólise anaeróbica, no citosol, ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, e cadeia 
transportadora de elétrons, que ocorre nas cristas mitocondriais. 

 Resposta: B

04.
A) Mitocôndrias estão presentes nas células dos protozoários, algas, fungos, plantas e animais.
B) Não. Na fermentação alcoólica, o doador inicial e o aceptor fi nal de elétrons são moléculas orgânicas, respectivamente, glicose e o 

piruvato, já na respiração celular aeróbica, o doador inicial e o aceptor fi nal de elétrons são respectivamente a glicose, uma molécula 
orgânica, e átomos de oxigênio, substâncias inorgânicas.

05. O gráfi co evidencia que quatro homens correndo consomem mais glicose e liberam mais CO
2
 para o ambiente do que quatro homens 

pedalando ou caminhando ou um carro híbrido transportando os quatro homens.

 Resposta: B

06. 
A) A produção de vinho ocorre na ausência de oxigênio. Nessas condições, as leveduras fermentam a sacarose da uva, produzindo 

álcool etílico (etanol e CO
2
). Na presença do oxigênio, as leveduras realizam a respiração aeróbica, fenômeno que transforma a 

sacarose em gás carbônico e água.
B) As leveduras liberam enzimas no meio ambiente. A hidrólise da sacarose é extracelular e o fungo absorve os monossacarídeos, 

produtos da digestão extracorpórea. 

07. 
A) O tubo I foi colocado na estufa. O aquecimento acelerou o processo fermentativo realizado pelo fungo ao transformar o açúcar do 

suco de uva em álcool etílico e CO
2
. O CO

2
 liberado na reação estufou a borracha colocada na boca do tubo.

B) Ciclo I – meiose; Ciclo II – mitose.
C) As leveduras utilizadas no Ciclo II apresentam maior rapidez de multiplicação em seu habitat. 

08. A via metabólica I ocorre em músculos esqueléticos submetidos ao esforço. Na ausência de oxigênio disponível, os miócitos esqueléticos 
produzem ATP a partir da fermentação lática. A produção de pães utiliza leveduras que realizam a fermentação etílica. O CO

2
 liberado 

no processo estufa a massa do pão. O etanol é utilizado na produção de bebidas alcoólicas.

 Resposta: D

09. Mitocôndrias: 2, 3, 5 e 8. As mitocôndrias não produzem oxigênio e mantêm inalteradas as taxas de produção de gás carbônico e 
ATP, independentemente da luminosidade.

 Cloroplastos: 1, 4, 6 e 7. Os cloroplastos não produzem oxigênio e ATP na ausência de luz e também não consomem gás carbônico, 
nestas condições. Eles consomem CO

2
 na presença de luz, liberam O

2
 e produzem ATP, nestas condições, devido ao processo de 

fotossíntese.

10.
A) O aumento da disponibilidade de oxigênio aumenta a possibilidade de ocorrer transporte de elétrons na cadeia respiratória e, 

consequentemente, aumenta a síntese de ATP, molécula fundamental para a contração muscular.
B) O oxigênio é consumido principalmente nas mitocôndrias, onde age como aceptor fi nal de elétrons e hidrogênios no processo de 

fosforilação oxidativa.
C) Diminui a síntese de ATP e, consequentemente, a capacidade atlética do indivíduo. A formação de poros para prótons fará com 

que menos prótons passem pela enzima ATP sintetase (ou sintase), provocando redução da síntese de ATP. 
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