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Exercícios de Fixação 
 
 
Questão 01 – (Cesgranrio) 
Leia as informações: 
 
• 6000 a.C.: babilônios e sumérios utilizam levedo para 
produzir cerveja. 
• 4000 a.C.: egípcios descobrem como fazer pão 
fermentado. 
• Ainda na Antiguidade: transformação do leite em 
iogurte e uso do mofo na elaboração de queijo. 
 

VOCÊ sabe o que está comendo? Folha de S. Paulo, 06 ago. 1998. 
Caderno Especial, p. 3 (Adaptação). 

As informações contidas no artigo anterior envolvem um 
processo biológico fundamental para os seres vivos que 
o realizam. Todas as opções apresentam conceitos 
corretos sobre esse processo, EXCETO uma. Assinale-a. 

A) Na fabricação de iogurte e queijo, o produto formado 
é o ácido láctico. 
B) Na fabricação de cerveja e pão, os produtos formados 
são etanol e gás carbônico. 
C) Nesse processo, a molécula orgânica utilizada é 
degradada a ácido pirúvico. 
D) O saldo energético obtido, em cada um dos 
processos, é de 2 ATP. 
E) Os seres que realizam este processo objetivam 
conseguir matéria-prima para sua nutrição. 
 
Questão 02 – (ENEM) 
Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia 
para a produção de alimentos como pães, cervejas e 
vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados 
fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são 
comercializadas como fermento biológico. Eles são 
usados para promover o crescimento da massa, 
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deixando-a leve e macia. 
O crescimento da massa do pão pelo processo citado é 
resultante da 
 

A) liberação de gás carbônico. 
B) formação de ácido lático. 
C) formação de água. 
D) produção de ATP. 
E) liberação de calor. 
 
Questão 03 – (Fuvest) 
A lei 7678 de 1988 define que “vinho é a bebida obtida 
pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, 
fresca e madura”. Na produção de vinho, são utilizadas 
leveduras anaeróbicas facultativas. Os pequenos 
produtores adicionam essas leveduras ao mosto (uvas 
esmagadas, suco e cascas) com os tanques abertos, para 
que elas se reproduzam mais rapidamente. 
Posteriormente, os tanques são hermeticamente 
fechados. Nessas condições, pode-se afirmar, 
corretamente, que 
 

a) o vinho se forma somente após o fechamento dos 
tanques, pois, na fase anterior, os produtos da ação das 
leveduras são a água e o gás carbônico. 
b) o vinho começa a ser formado já com os tanques 
abertos, pois o produto da ação das leveduras, nessa 
fase, é utilizado depois como substrato para a 
fermentação. 
c) a fermentação ocorre principalmente durante a 
reprodução das leveduras, pois esses organismos 
necessitam de grande aporte de energia para sua 
multiplicação. 
d) a fermentação só é possível se, antes, houver um 
processo de respiração aeróbica que forneça energia 
para as etapas posteriores, que são anaeróbicas. 
e) o vinho se forma somente quando os tanques voltam 
a ser abertos, após a fermentação se completar, para 
que as leveduras realizem respiração aeróbica 

Questão 04 – (ENEM 2013) 
A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas 
amilases sobre as moléculas de amido da cevada. Sob 
temperatura de cerca de 65 °C, ocorre a conversão do 
amido em maltose e glicose. O caldo obtido (mosto) é 
fervido para a inativação das enzimas. Após o 
resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a 
levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre 
maturação de 4 a 40 dias, para ser engarrafada e 
pasteurizada. 

PANEK, A. D. Ciência Hoje, São Paulo, v. 47, n. 279 
 

Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no 
processo ocorre durante o(a) 
 

A) filtração do mosto. 
B) resfriamento do mosto. 

C) pasteurização da bebida. 
D) fermentação da maltose e da glicose. 
E) inativação enzimática no aquecimento. 
 
Questão 05 – (PUC RJ) 
Durante a maratona de São Paulo, no dia 02/06/2007, 
discutiu-se a diferença entre o tempo necessário para 
completar o percurso para indivíduos do sexo masculino 
e feminino. Segundo entrevistas com especialistas no 
assunto, uma das razões para o maior desempenho do 
homem em relação à mulher seria que ele suportaria 
uma concentração mais alta de ácido láctico nos 
músculos durante a corrida. Esse acúmulo de ácido 
láctico nos músculos é devido a: 
 
a) Excesso de oxigênio no sangue, causado pelo 
aumento da frequência cardíaca. 
b) Excesso de gás carbônico no sangue pela dificuldade 
de sua eliminação pela respiração. 
c) Aumento de temperatura corporal causado pelo 
esforço físico muscular. 
d) Fermentação nos músculos pelo aumento da 
demanda de energia durante a corrida. 
e) Diminuição da temperatura interna pela perda de 
calor durante o esforço realizado. 
 
Questão 06 – (CMMG) 
Temos, dentre os microorganismos que realizam a 
FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA, um fungo denominado de 
Saccharomyces cerevisiae, uma levedura conhecida 
popularmente como fermento de padaria. 
A razão da utilização dessas leveduras na fabricação do 
pão se deve à: 
 
A) Quebra parcial da glicose, formando Piruvatos 
indispensáveis à elasticidade da massa. 
B) Liberação de CO2 que, armazenado no interior da 
massa, a faz crescer. 
C) Formação de maior quantidade de energia liberada 
em forma de ATP. 
D) Produção de álcool etílico, responsável pela textura 
da massa. 
 
 
Gabarito 
 

1) E 

2) A 

3) A 

4) D 

5) D 

6) B 

 
 


