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 Você está recebendo um caderno com 27 questões.

 Você dispõe de 2 horas para responder a todas as questões.

  Leia com atenção cada questão antes de respondê-la.

 Cada questão tem uma única resposta correta.

 Ao terminar a prova, passe suas respostas para o Cartão de 
Respostas, utilizando caneta esferográfi ca azul ou preta. Não 
rasure seu Cartão de Respostas.

  Depois, passe suas respostas para folha de rascunho. Ela servirá 
para você acompanhar as questões junto ao professor.

Boa prova!
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Caro(a) Aluno(a),

Após transcrever as respostas para o Cartão de Respostas, repasse todas as respostas 
também para essa folha. Em outro momento, essa folha será utilizada para que seja 
realizada a correção da prova junto ao seu professor.
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BL01N09

Questão 01 N090031RJ

A fermentação e a respiração celular são processos que ocorrem em organismos vivos e têm em comum 
a finalidade de suprir determinada necessidade. No entanto, esses dois processos possuem algumas 
diferenças.
Uma dessas diferenças é o fato da respiração celular
A) degradar moléculas orgânicas na reação.
B) formar ATP a partir do consumo de energia.
C) ocorrer na presença do gás oxigênio.
D) ter ácido acético como produto.

Questão 02 N090048RJ

O processo de fotossíntese é uma das principais fontes de energia para os seres vivos. É através desse 
processo que os vegetais conseguem sintetizar, a partir de água, gás carbônico e da energia absorvida do 
Sol, as moléculas de glicose que serão aproveitadas, posteriormente, por serem ricas em energia. 
A energia contida nessas moléculas de glicose é denominada
A) luminosa.
B) química.
C) radiante.
D) térmica.

Questão 03 N090033RJ

As reações de degradação são caracterizadas pela quebra de moléculas complexas, como a glicose, em 
moléculas mais simples. Dois exemplos desse tipo de reação são a respiração celular e a fermentação.  
A finalidade dessas reações é produzir
A) ácido láctico.
B) álcool etílico.
C) energia.
D) sacarose.
                                        
Questão 04 N090038RJ

O sabor ligeiramente ácido de coalhadas e iogurtes deve-se ao acúmulo de ácido láctico produzido durante 
o processo de fermentação, que faz baixar o pH do leite,  provocando a coagulação de suas proteínas e 
a formação de um coalho solidificado, usado também na fabricação de queijos. 
Esse processo é realizado por
A) bactérias.
B) poríferos.
C) protozoários.
D) vírus.
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BL01N09

Questão 05 N090036RJ

A fotossíntese é um fenômeno muito importante para a manutenção da vida na Terra, pois garante, de 
forma direta ou indireta, a sobrevivência de seres autótrofos e heterótrofos. 
Esse fenômeno é responsável por
A) eliminar água através dos estômatos. 
B) eliminar gás carbônico para o ambiente. 
C) transformar energia luminosa em energia química. 
D) transformar glicose em energia para o organismo. 

Questão 06 N090055RJ

Júlio ouviu seu professor explicar que organismos aeróbios, normalmente, obtém a energia que necessitam 
a partir da quebra da glicose, com a ajuda do oxigênio. Ele então perguntou como os seres que não 
utilizam oxigênio conseguem energia.
O professor explicou que esses organismos obtêm energia por um processo um pouco diferente, 
denominado 
A) destilação.
B) fermentação.
C) fotossíntese.
D) respiração.

Questão 07 N090044RJ

A imagem abaixo mostra diferentes atividades físicas.

Disponível em: <http://educacaofisicaeacao.blogspot.com.br/>. Acesso em: 14 maio 2012.

Para a realização dessas atividades, é necessário que ocorra o
A) acúmulo de água no organismo.
B) aumento da temperatura corporal.
C) consumo de energia no organismo.
D) ganho de gordura pelo corpo.
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BL01N09

Questão 08 N090051RJ

Os seres humanos necessitam de energia para manter suas funções vitais e realizar todas as outras 
atividades de sua vida. Essa energia é obtida dos alimentos a partir de uma reação de combustão dentro 
do organismo.  
Essa reação de combustão ocorre durante o processo de 
A) alimentação.
B) digestão celular.
C) homeostase.
D) respiração celular. 

Questão 09 N090049RJ

Ao ver sua mãe fazer uma receita de pão caseiro, Estela percebeu que ela adicionou à massa certa 
quantidade de fermento biológico. Curiosa por saber por que o fermento faz o pão crescer, Estela 
pesquisou e descobriu que o fermento biológico é composto, entre outras coisas, por micro-organismos 
vivos que se alimentam do açúcar presente na massa e liberam gás carbônico fazendo a massa crescer.
Esses micro-organismos são 
A) bactérias.
B) leveduras.
C) líquens.
D) musgos.
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BL02N09

Questão 10 N090054RJ

Das reações metabólicas que ocorrem nos seres humanos uma das mais importantes é a respiração 
celular. Esse processo se diferencia da fermentação por
A) consumir energia.
B) ocorrer na presença de oxigênio.
C) produzir ATP.
D) quebrar as moléculas de glicose.

Questão 11 N090042RJ

Cláudio, em um trabalho para a escola, pesquisou como os organismos vivos obtêm a energia necessária 
à manutenção da vida e percebeu que isso ocorre, por dois processos distintos, através da quebra da 
molécula de glicose. Sendo que, um desses processos ocorre na presença de oxigênio, enquanto o outro, 
na ausência de oxigênio. 
Quando a glicose é quebrada na ausência de oxigênio, esse processo é denominado
A) alimentação.
B) degradação.
C) destilação.
D) fermentação.

Questão 12 N090052RJ

A reação abaixo representa um processo realizado no interior das células de organismos aeróbios.

                                C6 H12 O6 +  6 O2              6  CO2 +  6 H2O  + energia

Esse processo é considerado uma reação de combustão, pois nele ocorre 
A) a formação de água.
B) a liberação de energia.
C) o acúmulo de energia.
D) o consumo de glicose. 
                                        
Questão 13 N090032RJ

A produção de ATP nos organismos vivos é realizada através de processos metabólicos que garantem a 
manutenção da vida. Um desses processos é a respiração celular.
A respiração celular se diferencia da fermentação por 
A) consumir energia.
B) degradar a glicose.
C) liberar energia.
D) necessitar de oxigênio.
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BL02N09

Questão 14 N090043RJ

O esquema abaixo representa o processo de fotossíntese. 

Disponível em: <http://www.essaseoutras.com.br/wp-content/uploads/2011/06/fotossintes-2.png>. Acesso em: 14 maio 2012.

Nesse esquema, a energia que permite que a fotossíntese aconteça aparece indicada pelo número 1. 
Essa energia é denominada 
A) eólica.
B) luminosa.
C) química.
D) térmica.

Questão 15 N090040RJ

A fermentação acética, forma de fermentação empregada na produção do vinagre,  é  realizada  por  
micro-organismos do gênero Acetobacter e Gluconobacter que oxidam o álcool e o transformam em ácido 
acético. 
Esse tipo de fermentação é realizada por
A) bactérias.
B) fungos.
C) protozoários.
D) vírus.
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BL02N09

Questão 16 N090047RJ

A imagem abaixo mostra um beija-fl or, ave bastante conhecida por sua agilidade e velocidade no voo.  

Disponível em: <http://www.avescatarinenses.com.br/fotos/aves_catarinenses__63.jpg>.  Acesso em: 14 maio 2012.

Esse animal também se destaca pela grande quantidade de alimento que ingere. Isso acontece porque, 
para manter suas atividades, esse animal
A) armazena grande quantidade de calor.
B) consome grande quantidade de energia.
C) elimina grande quantidade de oxigênio.
D) queima grande quantidade de gordura.

Questão 17 N090056RJ

A fotossíntese, processo realizado pelos seres clorofi lados, é responsável por uma das transformações 
de energia mais importante do planeta. Através desse processo garante-se a nutrição e sobrevivência dos 
mais variados seres vivos. 
Esse processo se caracteriza por transformar a energia
A) cinética em potencial. 
B) eólica em mecânica.
C) luminosa em química.
D) térmica em elétrica.

Questão 18 N090045RJ

Leia o texto abaixo.

Há milhares de anos, o homem faz uso da microbiologia aplicada, mesmo sem ter consciência 
da existência dos micro-organismos. A fabricação de pão, vinho, cerveja, leites fermentados, 
queijos, transcende de muito a era cristã.

Disponível em: <http://www.ufrgs.br/alimentus/pao/fermentacao.htm>. Acesso em: 13 maio 2012.

Para a produção desses alimentos é necessária a utilização de seres vivos capazes de realizarem a 
fermentação da matéria orgânica. Essa fermentação é realizada por  
A) algas e protozoários.
B) leveduras e bactérias.
C) líquens e cnidários.
D) musgos e vírus.
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BL03N09

Questão 19 N090034RJ

Os processos de respiração celular e fermentação são realizados a partir de reações de quebra da 
molécula de glicose. Essas reações são responsáveis pela
A) eliminação de oxigênio e absorção de gás carbônico. 
B) formação da molécula de ATP e liberação de energia.
C) redução de moléculas de Dióxido de Carbono em glicose.
D) síntese de moléculas orgânicas à partir de energia luminosa. 

Questão 20 N090057RJ

Os seres vivos necessitam de energia para manterem-se vivos. Essa energia é obtida no processo de digestão 
e é liberada por meio de dois processos, que embora tenham a mesma finalidade, são bastante diferentes. 
Uma diferença entre esses processos está na
A) necessidade de reagentes para a reação.
B) ocorrência do consumo de energia.
C) presença da molécula de glicose.
D) quantidade de energia obtida.

Questão 21 N090037RJ

Observe o esquema abaixo.

Gás carbônico

são utilizados são produzidos

Glicose

OxigênioÁgua Sais minerais

1

Nesse esquema, o número 1 representa o processo de 
A) fermentação.
B) fotossíntese.
C) respiração.
D) transpiração.

Questão 22 N090053RJ

Em certas ocasiões, a quantidade de oxigênio que chega aos músculos pode não ser suficiente para 
suprir as necessidades respiratórias das células musculares. Nessas condições, essas células passam a 
produzir energia por uma via alternativa. 
É comum que isso ocorra quando há
A) o gasto de energia em atividades intensas.
B) o gasto de energia em funções vitais.
C) transformação da glicose em gás carbônico e água.
D) transformação do ácido pirúvico em etanol e gás carbônico.
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BL03N09

Questão 23 N090039RJ

Organismos unicelulares da espécie Saccharomyces cerevisiae são utilizados na produção de pães e 
outros produtos, pois realizam fermentação alcoólica. 
Esses organismos são 
A) bactérias.
B) fungos.
C) protozoários.
D) vírus.

Questão 24 N090050RJ

A energia que todas as células precisam origina-se da quebra da molécula da glicose. Essa quebra pode 
ocorrer de forma aeróbia ou anaeróbia.
Quando a glicose é quebrada de forma aeróbia, esse processo recebe o nome de 
A) anabolismo.
B) fermentação.
C) fixação do carbono.
D) respiração celular.

Questão 25 N090041RJ

A equação abaixo representa o processo de transformação da energia luminosa em energia química.

energia solar

Gás carbônico + água + sais minerais  glicose + gás oxigênio
clorofila

Esse processo é a
A) fermentação.
B) fotossíntese.
C) respiração.
D) transpiração.
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BL03N09

Questão 26 N090035RJ

O esquema abaixo representa o processo de fermentação.

Álcool etílico
(Fermentação alcoólica)

Ácido
pirúvico

Glicose

Ácido láctico
(Fermentação láctica)

Levedura
Bactérias e células

musculares

Esse processo, assim como o de respiração celular, é responsável por 
A) produzir energia para o organismo.
B) liberar oxigênio para o ambiente.
C) transformar ácido pirúvico em ácido etílico.
D) transformar ácido pirúvico em ácido láctico.

Questão 27 N090046RJ

Leia o texto abaixo.

O Iogurte

O Iogurte é reconhecidamente um alimento tradicional dos povos do Oriente Médio e o interesse 
nesse produto fez com que ele se difundisse na Itália, França, Holanda, para outros países 
europeus e para a América do Norte. Nos países ocidentais, basicamente, o seu consumo era 
devido a prescrições médicas, em razão da reputação do seu valor terapêutico. Hoje, o produto, 
além de ter perdido a característica dietética, é consumido como sobremesa, complementando 
refeições ligeiras e mesmo por prazer, devido não só a sua apresentação, ao seu valor e aspectos 
agradáveis, como também em razão do conhecimento de seu valor nutritivo.

Disponível em: <http://www.cca.ufscar.br/espacobiotec/temas2.htm>. Acesso em: 17 maio 2012.

Esse produto é produzido a partir da fermentação do leite. Essa fermentação é realizada por
A) algas.
B) bactérias.
C) fungos.
D) vírus.
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