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01. Resposta do ponto de vista da disciplina de Química
 A partir do gráfico verifica-se maior taxa de fotossíntese no comprimento de onda azul, neste caso ocorre maior consumo de gás 

carbônico (CO
2
) e diminuição de sua concentração (cor da solução tendendo à roxa).
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 Conclusão: o tubo no qual a cor da solução se modificou mais rapidamente de vermelha para roxa é aquele no qual encontramos 
apenas algas, ou seja, o tubo número II.

 Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia
 Ao absorver o comprimento de luz equivalente ao azul, o pigmento fotossintetizante da alga apresenta a maior eficiência na fixação do 

CO
2
 como matéria orgânica. No tubo II, a cor da solução deve ficar roxa devido ao consumo de CO

2
 durante a fotossíntese realizada 

pela alga. No tubo IV, os caramujos respiram e liberam CO
2
 para a solução. 

 Resposta: B

02. 
A) A chuva disponibiliza água para a planta que irá utilizá-la para a brotação. Para o crescimento celular necessário nesse fenômeno 

deve ocorrer divisão e alongamento celular e, síntese de substâncias orgânicas. A água participa da hidratação celular, mantendo a 
integridade das membranas durante a divisão da célula. Para o alongamento, a água intracelular promove a força mecânica sobre a 
parede primária (pressão de parede), e, por meio da fotossíntese, a água possibilita a produção de substâncias orgânicas necessárias 
para o reparo da parede celular (ex.: hexoses) e participa da produção de novos componentes citoplasmáticos para o crescimento 
que ocorre durante a brotação.

B) As plantas do Cerrado possuem raízes profundas que acessam o lençol freático, permitindo a absorção de água necessária para o 
brotação, sem a necessidade de depender da chuva. 

03. Durante a fase clara (fotoquímica) da fotossíntese ocorre a fotólise da água, isto é, a quebra da molécula de água com a consequente 
liberação de oxigênio.

 Resposta: D

04. A interpretação direta dos gráficos mostra que a espécie Y crescerá menos do que a espécie X quando submetidas a uma temperatura 
de 25 °C.

 Resposta: C

05. 
I. Falso. As plantas são organismos autótrofos que produzem, por fotossíntese, a matéria orgânica que consomem e a que forma a 

sua estrutura.
III. Falso. Nos animais, a respiração celular anaeróbica ocorre no citosol.

 Resposta: B

06. 
A) A clorofila é o pigmento que absorve energia luminosa e a transforma em energia química presente nas moléculas de glicose.
B) De acordo com o texto, a espécie Elysia chlorotica por incorporar o gene das algas desenvolveu a capacidade de realizar fotossíntese, 

desta forma apenas como água e gás carbônico, na presença de luz, será capaz de produzir seu próprio alimento (autótrofo) não 
dependendo de fontes externas para sua sobrevivência como outros moluscos heterotróficos.

07. Na fase luminosa, é produzido ATP. As reações luminosas geram ATP utilizando a quimiosmose para adicionar um grupo fosfato ao 
ADP.

 Resposta: C
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Resolução – Biologia III

08. Ao realizarem a fotossíntese, os organismos autótrofos consomem CO
2
 e H

2
O do ambiente e produzem matéria orgânica e oxigênio. 

A matéria orgânica produzida é utilizada como fonte de energia pelos organismos autótrofos e heterótrofos.

 Resposta: D

09. Um indivíduo não daltônico enxergaria a planta de cor verde no período I e enegrecida no período II, porque nesse período as folhas 
verdes refletem a cor verde (I) e absorvem os comprimentos de ondas correspondentes ao vermelho-alaranjado. No período I, a taxa 
de fotossíntese é reduzida ou nula.

 Resposta: A

10. O experimento revela que as plantas são capazes de renovar o ar do recipiente, permitindo a sobrevivência do animal experimental. 
A “renovação” ocorre por meio da fotossíntese. Nesse fenômeno, o vegetal absorve CO

2
 do recipiente e libera o O

2
 utilizado na 

respiração do animal.

 Resposta: A
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