
 

 

 
Gabarito   
 
01. A 

Os cloroplastos de plantas superiores apresentam um sistema de membranas duplas, uma externa e outra 
interna e esta última contém vesículas ou sacos achatados denominados tilacoides, arranjados em pilhas, 
complexo chamado de grana.   

 
02. 

a) A queima de um combustível renovável como o etanol libera uma quantidade menor que a queima de 
combustíveis fósseis, sendo que o 2CO  liberado é absorvido pela própria cana durante a fotossíntese. 
A produção de bioeletricidade a partir da palha e do bagaço da cana diminui a concentração de 2CO  na 
atmosfera, pois ele também será usado na fotossíntese na planta. 

b) O processo biológico que resulta na síntese do etanol é a fermentação alcoólica, que produz também 
2.CO    

 
03. E 

O mecanismo A representa a fermentação alcoólica, processo de liberação de energia sem a presença de 
oxigênio (anaeróbio), que tem como produtos o etanol e o gás carbônico, realizada por fungos e bactérias 
na produção de bebidas e alimentos; o mecanismo B representa a respiração celular, processo de liberação 
de energia com a presença de oxigênio (aeróbio), que tem como produtos o gás carbônico e a água, 
realizada pela maioria dos seres vivos; e o mecanismo C representa a fermentação lática, processo de 
liberação de energia sem a presença de oxigênio (anaeróbio), que tem como produto o ácido lático, 
realizada por bactérias, fungos e na musculatura de animais.   

 
04. C 

A célula 1 pode ser encontrada no músculo esquelético, pois apresenta muitas mitocôndrias, organela que 
realiza a respiração celular, sendo necessária em maior quantidade para o processo de obtenção de energia 
(ATP) durante a atividade muscular. A célula 2 pode ser encontrada no pâncreas, uma glândula que secreta 
enzimas e hormônios, apresentando muitas vesículas secretoras.   

 
05. E 

O DNP captura os prótons no espaço intermembranas da mitocôndria e os envia para a matriz, sem que 
eles passem pela enzima ATP-sintase, daí a redução na produção do ATP. Para aumentar a produção do 
ATP, o organismo consome maior quantidade de nutrientes.   

 
06. C 

Na glicose, os átomos de carbono foram originados de III, isto é, de moléculas de 2.CO  Enquanto os 
átomos de hidrogênio são provenientes da fotólise da água, substância indicada em I.   

 
  
 


