
 

 

 
01. (Ufrgs 2020) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem 

em que aparecem. 
Os cloroplastos presentes no citoplasma das células de angiospermas são envoltos por duas membranas 
externas. Internamente apresentam pequenas bolsas em forma de disco chamadas __________, que se 
empilham e formam um complexo membranoso denominado __________.  
a) tilacoides – grana    
b) vacúolos – estroma    
c) cristas – vesícula    
d) grana – estroma    
e) cisternas – crista    

  
02. (Unesp 2020) O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, que, hoje, é o insumo básico de uma 

ampla variedade de produtos e serviços de valor agregado, como o etanol e a bioeletricidade. A principal 
atratividade do etanol é o grande benefício para o meio ambiente: estima-se que, em substituição à 
gasolina, seja possível evitar até 90% das emissões de gases do efeito estufa. Já a bioeletricidade, mais 
novo e importante produto do setor sucroenergético, é produzida a partir do bagaço e da palha da cana-
de-açúcar, permitindo o aproveitamento desses resíduos para a geração de energia. 

(www.unica.com.br. Adaptado.) 
 

a) Uma das razões pelas quais a combustão do etanol é benéfica ao meio ambiente é o fato de ele ser 
obtido de fonte renovável. Explique por que a queima de um combustível de fonte renovável, como o 
etanol, em comparação à queima de combustíveis fósseis, contribui para uma menor concentração de 

2CO  na atmosfera. Justifique se a produção de bioeletricidade a partir da utilização da palha e do 
bagaço da cana-de-açúcar aumenta ou diminui essa concentração de 2CO  na atmosfera. 

b) Nas usinas, a cana-de-açúcar é moída para a extração do caldo de cana, ou garapa, matéria-prima 
para a síntese do etanol. Que processo biológico resulta na síntese desse combustível a partir da 
garapa? Além do etanol, que gás é produzido ao longo desse processo?  

  
03. (Ufjf-pism 1 2020)  No esquema a seguir, as setas simbolizam diferentes processos metabólicos de quebra 

da glicose (processos A, B e C), que levam à geração de energia na forma de ATP, com liberação dos 
produtos indicados em cada um dos três retângulos. Sobre o esquema abaixo é CORRETO afirmar: 

 

 
 
a) O mecanismo A é a respiração aeróbia, realizada por fungos e bactérias na produção de bebidas e de 

alimentos.    
b) O mecanismo B é a respiração celular, realizada por células musculares e que nunca ocorre em 

condições aeróbias.    
c) O mecanismo C é a fermentação alcoólica e ocorre em células musculares, em condições anaeróbias.    
d) O mecanismo B é a fermentação, realizada por fungos e bactérias na produção de bebidas e de 

alimentos.    
e) O mecanismo C é a fermentação lática, realizada por células musculares de animais, em condições 

anaeróbias.    
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04. (Fuvest 2020) Analise os esquemas simplificados das células 1 e 2: 
 

 
 

Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas, respectivamente, no  
a) sangue e no fígado.     
b) osso e no pâncreas.     
c) músculo esquelético e no pâncreas.     
d) músculo cardíaco e no osso.     
e) pâncreas e no fígado.     

  
05. (Enem 2019) O 2,4-dinitrofenol (DNP) é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na 

mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos 
letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa 
substância captura, no espaço intermembranas, prótons ( )H  provenientes da atividade das proteínas da 
cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte 
enzimático, na membrana interna. 
GRUNDLINGH, J. et. al. 2,4-Dinitrophenol (DNP): a Weight Loss Agent with Significant Acute Toxicity and Risk of Death. 

Journal of Medical Toxicology, v. 7, 2011 (adaptado). 
 

O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao(à)  
a) obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos.     
b) bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia.     
c) diminuição da produção de acetil ,CoA  resultando em maior gasto celular de piruvato.     
d) inibição da glicólise de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes.     
e) redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes.     

  
06. (Mackenzie 2019) O esquema abaixo resume de forma sucinta as etapas clara e escura da fotossíntese no 

interior de um cloroplasto. 
 

 
 

Em relação ao processo esquematizado, é correto afirmar que  
a) a substância liberada em IV é o oxigênio.    
b) a substância liberada em II é a água.    
c) os átomos de carbono e hidrogênio, presentes na glicose, originam-se das substâncias III e I, 

respectivamente.    
d) ocorrem, no estroma, a fotólise da água (III) e as fotofosforilações cíclica e acíclica (IV).    
e) a substância utilizada em I é o dióxido de carbono.    

  
 


