
 

 

Professora Sarah – Tarefa 27 
 
Para todas as questões a seguir, marque a o que se pede e justifique todas as outras afirmativas. 
 
01. Amazônia: a floresta combate (sim) o efeito estufa  

Pesquisas provam que a região capta muito mais gás carbônico do que emite. 
 
A Amazônia não para de surpreender. Medidas efetuadas em pontos diferentes da floresta mostraram que 

ela absorve muito mais gás carbônico (CO2) do que emite. Até agora, a cartilha ecológica propunha que a 
absorção só era maior do que a emissão em florestas jovens, nas quais as árvores se encontram em processo 
acelerado de crescimento. Mas isso vem ocorrendo também na Amazônia. Essa atividade, que desafia os 
modelos teóricos, talvez seja o mais importante mecanismo natural de moderação do efeito estufa em todo o 
planeta. 

 
Com base no texto e relacionando-o com os conhecimentos a respeito dos processos de obtenção de 
energia e características básicas do Reino Plantae, é correto afirmar: 
a) Os vegetais jovens, em suas regiões apicais, apresentam uma intensa atividade meristemática, 

proporcionando seu crescimento longitudinal.  
b) A capacidade de fixar o CO2 no processo fotossintético foi iniciada a partir da origem dos cloroplastos 

em todos os eucariontes fotoautótrofos. 
c) O CO2, na sua totalidade, é absorvido pelos vegetais e liberado nos processos realizados pelas 

mitocôndrias, tendo como consequência a síntese de ATP. 
d)  A liberação do CO2 na respiração é maior durante a noite, pois é o período em que não ocorre a 

fotossíntese, somente a respiração aeróbica, quando as plantas expressam maior crescimento. 
 
02. Observe a figura abaixo, que apresenta diferentes tipos de plastos ou plastídeos. Em relação a esses, é 

incorreto afirmar que: 
 

 
a) São organelas citoplasmáticas capazes de produzir vários tipos de proteína.  
b) Plastídeos de um determinado tipo podem se transformar em outro; leucoplastos, por exemplo, podem 

se transformar em cloroplastos ou cromoplastos e vice-versa. 
c) São organelas citoplasmáticas presentes apenas em células vegetais, de alguns protistas e de fungos 

macroscópicos. 
d) Os leucoplastos armazenam amido ou lipídios, enquanto os cromoplastos contêm pigmentos 

responsáveis pela cor de órgãos como flores e frutos. 
 
03. Caso um aluno levasse ao microscópio uma lâmina com células vegetais ao microscópio ótico ele viria 

facilmente: 
a) As mitocôndrias porque são muito abundantes nesses tecidos. 
b) O núcleo celular porque o DNA é bem destacado nessas células. 
c) Apenas as paredes celulares.   
d) Os cloroplastos porque são organelas naturalmente coradas.   
e) Os ribossomos porque sintetizam proteínas 


