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Avaliação Bimestral de Biologia 

 
1) Leia o texto a seguir, de Maria Vitória Ferrari Tomé, a respeito de fatos e mitos relacionados à respiração e  

fotossíntese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no texto, responda: 

a) Todas as respostas estão corretas?  

________________________________________________________________________________ 

b) Qual a importância da luminosidade para as plantas que se encontram no interior das residências? 

________________________________________________________________________________ 

c) Para explicar a questão 3, tome como base as reações a seguir e indique, com setas, qual representa o  

processo da fotossíntese e da respiração. 

I. Esta equação se refere à ______________ . 

II. Esta equação se refere à _______________ . 

 

 

 

 

2) Observe a figura a seguir. 

 

Fotossíntese e respiração 

1. Durante a noite a planta consome oxigênio? Faz mal dormir com planta no quarto?  

As plantas respiram, assim como todos os seres vivos, incluindo a espécie humana, durante todo o tempo de sua vida. O 

risco de se ter uma planta no quarto é de mesma natureza que se ter outra pessoa, com menor intensidade. Talvez as condições 

de um quarto sejam muito mais prejudiciais à planta, por condições de pouca luminosidade e baixa umidade, principalmente 

em ambientes com ar condicionado.  
 

2. Fotossíntese pode ser chamada de respiração das plantas?  

Não! Fotossíntese e respiração são processos com reações e objetivos diferentes. A fotossíntese ocorre nas células 

clorofiladas, para produzir compostos orgânicos energéticos. A respiração ocorre em todas as células. É um processo de 

oxidação de compostos orgânicos, que libera energia necessária para a realização de todos os processos metabólicos das 

plantas. Ocorre não só nas plantas, mas em todos os seres vivos, incessantemente, durante toda a vida. 

 

3. Existe alguma ligação entre fotossíntese e respiração?  

Sim, metabolicamente falando, elas são reações inversas. A matéria-prima utilizada para a reação da fotossíntese são os 

produtos da reação da respiração. O inverso também é verdadeiro, ou seja, a fotossíntese armazena energia em compostos 

de carbono e a respiração retira a energia desses compostos. 

 



A figura apresenta uma organela celular presente em todas as células eucariontes, responsável por uma importante 

atividade celular. Uma de suas características é o fato de apresentar DNA, RNA e ribossomos próprios, 

possibilitando a autoduplicação e síntese de parte de suas proteínas. Identifique a organela que está sendo 

representada e associe-a a função atribuída a ela. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) PUC-PR – Um pesquisador, ao examinar uma amostra de tecido hepático no microscópio, descreveu a presença 

de estruturas intracelulares compostas por duas membranas, sendo a membrana externa lisa e a interna com 

invaginações (pregas) sob a forma de cristas ou túbulos. No interior, ele identificou uma sustância escura 

denominada matriz, muito rica em proteínas. As estruturas descritas correspondem a: 

a) peroxissomos. 

b) ribossomos. 

c) lisossomos. 

d) mitocôndrias. 

e) complexo de golgi. 

 

4) (FEI-SP) A respiração celular desenvolve-se em três etapas distintas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia 

respiratória. Com base nisso, responda: 

a) Quantos ATPs se formam a partir da molécula  de glicose? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

b) Em que régios da célula eucariótica se realiza essas etapas? 

Glicólise:_____________________________ 

Ciclo de Krebs: ________________________ 

Cadeia respiratória: _____________________ 

 

5) (Fuvest – SP) Que processos ocorrem, respectivamente, nos cloroplastos e nas mitocôndrias? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

6) Escreva sobre o processo de fermentação. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

7) Quais são os fatores que influenciam a fotossíntese? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

8) Qual é o produto das seguintes fermentações: 

a) Fermentação láctica:______________________________________________________________________ 

b) Fermentação alcoóloca:___________________________________________________________________ 

c) Fermentação acética:_____________________________________________________________________ 

 

9) Fuvest-SP – Considere três tipos de células do corpo de um homem adulto: células epidérmicas, células do 

tecido adiposo e espermatozóides. 

a) Em qual dessas células se espera encontrar maior consumo de ATP? Que tipo de organela citoplasmática essa 

célula tem em maior número do que as demais? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

b) Qual das três células excreta mais gás carbônico? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

10) Diferencie etapa fotoquímica de etapa química. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 

 


