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04 a 08/05/2020: EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS – 3º ano EM 

DISCIPLINA: BIOLOGIAI 

PROFESSOR: BERNARDO 
 

01) Em 1881, Engelman dispôs um filamento de alga verde Cladophora sobre o 

espectro luminoso. Bactérias aeróbicas presentes no meio concentram-se em 

determinadas regiões do filamento, como pode ser visto no esquema a seguir: 

 
Esse experimento permite inferir que a atividade:  

 

a) fotossintética da alga é maior nas faixas do azul, do verde e do amarelo.  

b) fotossintética da alga é maior nas faixas do violeta, do laranja e do vermelho.  

c) fotossintética da alga não varia nas diferentes faixas do espectro luminoso.  

d) respiratória da alga é maior nas faixas do azul, do verde e do amarelo.  

e) respiratória da alga é maior nas faixas do violeta, do laranja e do vermelho.  

 

02) Os fatores externos limitantes da fotossíntese são:  

 

a) concentração de O2. 

b) concentração de dióxido de carbono, água, oxigênio e luz.  

c) concentração de O2, água, oxigênio, luz e temperatura.  

d) concentração de dióxido de carbono, água, luz e temperatura. 

e) concentração de poluentes, água e luz. 

 

03) O gráfico mostra as variações das velocidades de dois processos A e B que 

ocorrem nos vegetais. Assinale a alternativa correta. 



 

a) A e B só se verificam na presença de luz. 

b) A luz é o único fator que interfere na realização de A. 

c) B pode ocorrer na ausência de luz. 

d) Aumentando a intensidade luminosa, a velocidade do processo A também aumenta 

indefinidamente. 

e) Diminuindo a intensidade luminosa, a velocidade do processo B também diminui. 

 

04) O gráfico adiante mostra as taxas da fotossíntese e da respiração em diferentes 

intensidades luminosas. 

Após a análise do gráfico, fizeram-se as seguintes afirmações: 

 

I. Em intensidades luminosas menores do que X, a planta consome mais do que 

produz. 

II. Em intensidades luminosas maiores do que X, a planta tem condições de 

armazenar substâncias de reserva. 

III. Em qualquer intensidade luminosa, a taxa da fotossíntese é maior do que a da 

respiração. 

 

Apenas é correto o que se afirma em: 

 

a) I  

b) I e II 

c) II  

d) II e III 



e) III 

 

05) Analise as afirmações a seguir, relativas ao processo do metabolismo energético: 

 

I. Fermentação e respiração aeróbica são processos de degradação das moléculas 

orgânicas em compostos mais simples, liberando energia. 

II. Todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença de oxigênio. 

III. A energia liberada no processo do metabolismo energético é armazenada nas 

moléculas do ATP. 

IV. No processo de fermentação, não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio 

que está presente na respiração aeróbica. 

V. Na respiração aeróbica, o último aceptor de hidrogênios é o oxigênio. 

VI. Na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação é armazenada 

em 38 ATPs, enquanto na respiração aeróbica é armazenada em 2 ATPs. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I, III, IV, V.  

b) I, III, V, VI. 

c) I, IV, V, VI.  

d) I, II, IV, V. 

e) I, II, III, IV. 

 

06) O fermento biológico usado na fabricação de pães provoca o aumento do volume 

da massa como conseqüência da produção de: 

 

a) CO2, a partir da água acrescentada à massa do pão. 

b) CO2, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão. 

c) O2, a partir da fermentação do amido existente na farinha do pão. 

d) N2, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão. 

e) O2, a partir da respiração do açúcar acrescentando à massa do pão. 

 

07) 

 

O processo acima esquematizado representa: 

 

a) fermentação em células musculares. 

b) fermentação realizada por lêvedos. 

c) respiração aeróbica em células em geral. 

d) glicólise em animais em geral. 

e) quimiossíntese em bactérias. 

 

08) No esquema abaixo, os algarismos I e II indicam, respectivamente: 



 

a) fermentação e respiração. 

b) respiração e fotossíntese. 

c) fotossíntese e respiração. 

d) respiração e quimiossíntese. 

e) quimiossíntese e fermentação. 

 

09) Um pesquisador forneceu a uma cultura de algas gás carbônico marcado com o 

isótopo 18O do oxigênio. A uma segunda cultura de algas foi fornecida água com 

esse mesmo isótopo. As culturas foram mantidas iluminadas por um certo tempo, 

após o que as substâncias químicas presentes no meio e nas células das algas foram 

analisadas. 

 

a) Além de gás carbônico, que outra substância apresenta o isótopo 18O na primeira 

cultura? Justifique sua resposta. 

 

b) Além da água, que outra substância apresenta o isótopo 18O na segunda cultura? 

Justifique sua resposta. 

 

10) Observe o esquema. 

 
Um biólogo, ao analisar esse esquema hipotético, observou que as mitocôndrias e 

cloroplastos originaram-se de um ancestral procarionte e se associaram a determi-



nados tipos de células. As mitocôndrias estão presentes no citoplasma de células 

animais, células vegetais e nos fungos, enquanto os cloroplastos são encontrados 

em células fotossintetizantes, estabelecendo-se entre eles relações harmônicas de 

mutualismo. 

Tendo-se como referência estas informações e o esquema, responda: 

 

a) Que vantagens as mitocôndrias oferecem às célu-las hospedeiras e o que elas 

proporcionam às organelas? 

 

b) Quais as vantagens proporcionadas ao meio ambiente pelos cloroplastos? 

 

 

 


