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Metabolismo energético

PROCESSOS FERMENTATIVOS

Processo de obtenção de energia, síntese de ATP pela célula, por meio da quebra de

compostos orgânicos.

• Respiração aeróbica: depende do O2, quebra completa do combustível orgânico.

• Respiração anaeróbica: independe do O2, quebra completa do combustível orgânico.

• Fermentação: independe do O2, quebra parcial do combustível orgânico.

[Respiração celular]
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Equação simplificada da respiração aeróbica

C6H12O6 + 6 O2→ 6 CO2 + 6 H2O + energia

1) Glicólise –Citosol.

2) Ciclo de Krebs – Matriz mitocondrial.

3) Cadeia Respiratória –Cristas mitocondriais.

Etapas da respiração celular aeróbica

[Respiração celular]

Acetaldeído

Destinos anaeróbicos do ácido pirúvico.

[Processos fermentativos]
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[ QUESTÃO 01]

A fermentação e a respiração são processos de metabolismo energético celular
e as células efetuam esses processos para obtenção de energia. Esses
processos apresentam uma etapa em comum, apesar de serem processos
bastante distintos. Assinale a alternativa que apresenta um processo comum
entre eles.

a) Ciclo de Krebs

b) Glicólise

c) Ciclo de Calvin

d) Cadeia respiratória

A fermentação consiste em glicólise mais reações que 

regeneram o NAD pela transferência de elétrons do 

NADH para o piruvato, na fermentação láctica, ou 

derivados do piruvato, na fermentação alcoólica.

[ Itens CESPE/CEBRASPE ]

Julgue os itens a seguir, que tratam de fermentação, processo envolvido na

produção de diversos produtos de consumo diário desde tempos muito

remotos.

01. Os alimentos que podem ser produzidos a partir da fermentação incluem os

chocolates, os refrigerantes, o azeite de oliva e os sorvetes.

02. O processo de fermentação utilizado na produção de alimentos depende da

presença de organismos como bactérias e leveduras. Certo

Errado
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[ Itens CESPE/CEBRASPE

A respeito do preparo de um sistema de fermentação para a produção de

biocombustíveis, julgue o item subsequente.

01. No caso do etanol produzido a partir do milho, o principal substrato para a

fermentação é o glúten.

02. A fermentação anaeróbia de carboidratos com produção de etanol é um

processo independente de reações de oxirredução.

Errado

Errado

Produz etanol + CO2.

Leveduras (fungos unicelulares)

• Bebidas alcoólicas

• Panificação

A fermentação devolve moléculas 
de NAD ao sistema da glicólise.

Saccharomyces cerevisiae

[Fermentação alcoólica]
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[ Questão 02]

Por meio do processo de fermentação alcoólica, empregado na fabricação de
cervejas e pães, o fungo Saccharomyces cerevisiae, além de produzir energia,
converte uma molécula de glicose em:

a) Uma molécula de etanol e uma de gás oxigênio.

b) Uma molécula de etanol e duas de gás carbônico.

c) Duas moléculas de etanol e uma de gás carbônico.

d) Duas moléculas de etanol e duas de gás carbônico.

e) Apenas duas moléculas de etanol.

[QUESTÃO 03]

Os tubos de ensaio 1 e 2 receberam, cada um, 2 mL de uma determinada solução de
glicose e 2 mL de fermento biológico (Saccharomyces cerevisiae), sendo que o tubo 2
recebeu um pouco de óleo na superfície, como mostra a figura a seguir.

Usando procedimentos apropriados, foi verificado que, após 20 minutos, o tubo 1 liberou
três vezes mais gás carbônico que o tubo 2. Segundo os dados do experimento, é correto
afirmar que

a) no tubo 1 ocorreu fermentação lática e, no 2, fermentação alcoólica.

b) no tubo 1 ocorreu fermentação lática e, no 2, respiração aeróbia.

c) no tubo 1 ocorreu fermentação alcoólica e, no 2, respiração aeróbia.

d) no tubo 1 ocorreu respiração aeróbia e, no 2, fermentação lática.

e) no tubo 1 ocorreu respiração aeróbia e, no 2, fermentação alcoólica.

9

10



06/08/2021

6

Produz ácido láctico.

Bactérias (lactobacilos)

Células musculares

• Derivados do leite

[Fermentação láctica]

A fermentação devolve moléculas 
de NAD ao sistema da glicólise.

[QUESTÃO 04]

Na fermentação, a glicose é parcialmente degradada, em substâncias
orgânicas mais simples, como o ácido lático, na fermentação lática e o álcool
etílico, na fermentação alcoólica.

Uma importante diferença entre essas duas fermentações, é que, na
fermentação alcoólica:

a) o saldo final de ATP e de quatro moléculas.

b) ocorre uma descarboxilação por molécula de piruvato.

c) o gás oxigênio atua como aceptor final de elétrons.

d) o NADH irá sofrer uma oxidação, liberando H+.
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[ Itens CESPE/CEBRASPE]

Quando se faz um esforço muscular intenso, a quantidade de oxigênio que
chega ao músculo não é suficiente para fornecer toda a energia necessária para
a atividade desenvolvida. Então, as células musculares passam a realizar
fermentação láctica, na qual o ácido láctico acumula-se no interior da fibra.
Considerando a fermentação lática, assinale a opção que apresenta a sua
equação correta.

a) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

b) 6H2O + 6CO2 → 6O2 + C6H12O6

c) C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

d) C6H12O6 → 2C3H6O3 + 2ATP

Cooperação metabólica entre o músculo esquelético e o fígado.

[O ciclo de Cori]

1. Glicogenólise
Processo metabólico de degradação do glicogênio em glicose.

2. Gliconeogênese
Processo metabólico de produção de glicose a partir de fontes
não glicídicas.

3. Glicogênese / Glicogenogênese
Processo metabólico que transforma a glicose em glicogênio.
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Produz ácido acético.

Acetobacter e Acetomonas

• Vinagres

[Fermentação acética]

Em microbiologia industrial, o termo fermentação se

refere a qualquer processo microbiano em grande escala,

seja ele ou não bioquimicamente uma fermentação. De

fato, a maioria das fermentações industriais é aeróbica.

C2H5OH + O2 →CH3COOH + H2O

Etanol + oxigênio → ácido acético + água

Oxidação do etanol a ácido acético 

Obrigado!!
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