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EXERCÍCIOS REVISÃO
1. (Ufrgs 2012) Durante as fases da respiração celular aeróbia, a produção de CO 2 e água, ocorre, respectivamente,
a) na glicólise e no ciclo de Krebs.
b) no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória.
c) na fosforilação oxidativa e na cadeia respiratória.
d) no ciclo de Krebs e na fermentação.
e) na glicólise e na cadeia respiratória.
2. (Pucmg 2008) Observe atentamente o esquema a seguir.

Com base no esquema e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Glicose e ácidos graxos são substratos importantes para iniciar as vias das reações químicas que acontecem dentro das
mitocôndrias, porém a glicose não entra dentro dessa organela.
b) A cadeia respiratória, que ocorre nas mitocôndrias, depende de oxigênio para produção de ATP e água, representada por B.
c) O Ciclo de Krebs é uma etapa comum para a oxidação completa de carboidratos e de lipídeos como os triglicerídeos ou
fosfolipídios representados por A.
d) A oxidação de componentes orgânicos para a produção de NADH 2 não ocorre fora da matriz mitocondrial.
3. (Pucmg 2008) As mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia das células, e seu papel no metabolismo celular está
bem definido, embora muitas reações envolvidas no processo de produção de energia ainda não estejam esclarecidas em seus
aspectos moleculares. A mitocôndria e seu DNA são sempre herdados da mãe através do óvulo.
É correto afirmar, EXCETO:
a) A maior quantidade de ATP produzida nas células no processo respiratório é por fosforilação oxidativa, que ocorre na
mitocôndria.
b) Não é necessária a presença da mitocôndria para a produção de ATP celular, inclusive nos seres humanos.
c) A mãe pode transmitir mutações no DNA mitocondrial a todos os filhos, mas só as filhas podem repassá-las à sua prole.
d) No processo respiratório aeróbio, só há transportadores de hidrogênio nas etapas que ocorrem dentro das mitocôndrias.
4. (Ufrgs 2001) As células animais para a produção de energia necessitam de oxigênio, enzimas e substrato. Em relação ao processo
de produção de energia considere as afirmações abaixo.
I - A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias.
II - Na fase aeróbica ocorre alta produção de ATP.
III - A glicólise possui uma fase aeróbica e outra
anaeróbica.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.

b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
5. (Ufu 1999) No que se refere à respiração celular, assinale a alternativa correta.
a) A respiração celular divide-se em três fases: a Glicólise (que ocorre no citoplasm, o Ciclo de Krebs (que ocorre na mitocôndri e a
Cadeia Respiratória (que ocorre na mitocôndri.
b) A Glicólise é a fase aeróbica da respiração que consiste na degradação da glicose até a formação do ácido pirúvico.
c) Na Glicólise, há a oxidação de moléculas de NAD em NADH2 e ADP, sendo essa a fase mais energética da respiração celular dos
mamíferos.
d) No Ciclo de Krebs, o gás-carbônico é liberado da transformação do ácido pirúvico em ácido cítrico, processo que consome 2 ATPs.
e) Na Cadeia Respiratória, o FAD ganha H+ e se transforma em FADH2, liberando CO2 e H2O.
6. (Ufv 1999) O processo de respiração celular pode ser dividido em três etapas básicas. O esquema a seguir representa uma
mitocôndria inserida no hialoplasma, com as indicações I, II e III.

Observe o esquema e assinale a afirmativa CORRETA:
a) A fosforilação oxidativa ocorre no número III.
b) A glicólise ocorre no número I.
c) O ciclo de Krebs ocorre no número II.
d) A etapa fotoquímica ocorre nos números I e II.
e) O ciclo das pentoses ocorre nos números I, II e III.
7. (Ufes 1999)

A estrutura anterior, na forma como está representada, refere-se a
a) um aminoácido essencial com função enzimática na célula.
b) um nucleotídeo que participa da estrutura química dos ácidos nucléicos.
c) um nucleosídeo estável que participa da estrutura química dos ácidos nucléicos.
d) um carboidrato não hidrolisável que atua no metabolismo celular.
e) um nucleotídeo que participa de reações bioquímicas como fornecedor de energia.
8. (Fatec 1998) A respiração aeróbica se processa em três etapas distintas: Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória, que visam
à liberação de energia a partir da quebra de moléculas orgânicas complexas.
Assinale a alternativa correta com relação a essas etapas.

a) Através da cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, há transferência dos hidrogênios transportados pelo NAD e
pelo FAD, formando água.
b) Das etapas da respiração, a glicólise é uma rota metabólica que só ocorre nos processos aeróbios, enquanto o ciclo de Krebs
ocorre também nos processos anaeróbios.
c) O ciclo de Krebs e a glicólise ocorrem no citoplasma.
d) No ciclo de Krebs, uma molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico.
e) A utilização de O2 se dá no citoplasma, durante a glicólise.
9. (Pucmg 1997) Considere as seguintes etapas da respiração celular:
I. Cadeia respiratória;
II. Formação de Acetil-CoA;
III. Ciclo de Krebs;
IV. Glicólise.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta dos eventos da respiração celular:
a) I, II, III e IV
b) II, IV, III e I
c) III, IV, I e II
d) IV, II, III e I
e) II, III, I e IV
10. (Pucrj 2017)

Qual processo é indicado pela reação acima?
a) Fermentação realizada por células musculares.
b) Glicólise realizada por células eucarióticas.
c) Respiração aeróbica por células animais.
d) Fermentação realizada por leveduras.
e) Glicólise realizada por bactérias.
11. (Cefet MG 2013) Observe o gráfico seguinte.

Considerando apenas as variáveis do gráfico, caso uma planta seja mantida no ponto “A”, ela
a) aumentará sua taxa de respiração.
b) continuará viva por um longo período.
c) armazenará grande quantidade de glicose.
d) morrerá por falta de substâncias orgânicas.
e) crescerá significativamente em poucos dias.

12. (Fatec 1996) Observe o gráfico a seguir, que representa o Ponto de Compensação Fótico (PCF) de duas plantas A e B, de
espécies diferentes, que se encontram no mesmo ambiente.

É correto afirmar que
a) o PCF é o mesmo para as plantas A e B.
b) a taxa respiratória varia para as plantas A e B.
c) a planta A, para poder crescer, precisa receber luz em intensidade abaixo do seu PCF.
d) a planta B é provavelmente uma planta de sol (heliófila) e para poder crescer precisa receber luz em intensidade igual à do seu
PCF.
e) as plantas A e B para poderem crescer precisam receber luz em intensidade superior aos seus PCF.
13. (Cesgranrio 1995) O esquema a seguir representa um tipo de processo energético utilizado por alguns seres vivos na natureza.
Esse processo é denominado:

a) fotossíntese.
b) quimiossíntese.
c) fermentação.
d) respiração.
e) putrefação.
14. (Uece 2017) Em relação à embriogênese humana, é correto afirmar que
a) a mórula é um conjunto de blastômeros, formado através da clivagem do zigoto, cujo nome remete à amora por representar um
aglomerado de células.
b) a gástrula é o estágio em que a mórula sofre mudanças, imediatamente após chegar no útero.
c) o blastocisto é o estágio em que ocorre a formação de um disco embrionário trilamelar.
d) no estágio de nêurula o embrião se desenvolve a partir da placa neural, o que ocorre durante a primeira semana.

15. (Unifor 2014) Imagine que você é um cientista! Ao chegar a um laboratório de embriologia, verificou que havia um material a
ser identificado no microscópio. O material tratava-se de um zigoto (ou ovo) e, com o passar dos dias, você foi observando as
seguintes características:
- pouco vitelo distribuído uniformemente nos polos vegetativo e animal;
- clivagens do tipo holoblásticas iguais.
De acordo com tais características, conclui-se que o ovo pode ser classificado como:
a) Centrolécito.

b) Telolécito.
c) Mesolécito.
d) Megalécito.
e) Oligolécito.
16. (Uepb 2011) Observe o esquema abaixo que representa um tipo de segmentação de ovos de animais.

Assinale a alternativa que contém as informações corretas quanto ao tipo de ovo, tipo de segmetação e exemplo de ser vivo onde
ocorre.
a) Ovo isolécito, segmentação holoblástica igual, ocorre em mamíferos.
b) Ovo telolécito, segmentação meroblástica discoidal, ocorre em anfíbios.
c) Ovo centrolécito, segmentação meroblástica superficial, ocorre em insetos.
d) Ovo centrolécito, segmentação meroblástica discoidal, ocorre em répteis e aves.
e) Ovo heterolécito, segmentação holoblástica desigual, ocorre em anfíbios.

17. (Unesp 2018) Ao longo da evolução dos vertebrados, alguns grupos passaram a explorar o ambiente terrestre, o que demandou
adaptações que permitissem o desenvolvimento do embrião nesse novo ambiente. A mais emblemática dessas adaptações talvez
seja o âmnio, razão pela qual os répteis (incluindo as aves) e os mamíferos são chamados de amniotas.
A importância do âmnio está em
a) armazenar o vitelo, que será consumido pelo embrião durante seu desenvolvimento.
b) armazenar os resíduos metabólicos tóxicos que seriam lançados diretamente na água.
c) permitir que ocorram trocas gasosas que garantam a respiração do embrião.
d) permitir que o embrião se desenvolva protegido de choques mecânicos e dessecação.
e) desenvolver uma rede de vasos que transportem nutrientes para o embrião.
18. (Uece 2017) Os embriões de répteis, aves e mamíferos estão envoltos por membranas extraembrionárias, os anexos
embrionários, sobre as quais é correto afirmar que o
a) saco vitelínico ou vesícula vitelínica é o primeiro anexo a ser formado pelo crescimento do ectoderma.
b) âmnio envolve o embrião formando a bolsa amniótica que é repleta de líquido para prevenir a dessecação e amortecer choques
mecânicos.
c) alantoide é uma invaginação membranosa que tem por funções estocar resíduos metabólicos e participar da respiração.
d) córion, cório ou serosa é uma bolsa membranosa que envolve todos os outros anexos embrionários, exceto a bolsa amniótica.
19. (Upf 2016) Durante o desenvolvimento embrionário de répteis, aves e mamíferos, formam-se estruturas especiais que derivam
dos folhetos embrionários, mas que não fazem parte do corpo do embrião: são os anexos embrionários.
Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que apresenta o anexo embrionário e sua respectiva função, que permitiu aos
animais terrestres citados desenvolverem seus embriões fora do ambiente aquático.
a) Córion - possibilitar as trocas gasosas entre o embrião e o meio.
b) Âmnio - proteger o embrião contra a dessecação e choques mecânicos.
c) Placenta - realizar trocas de substâncias entre o embrião e a mãe.
d) Saco vitelínico - armazenar nutrientes para o embrião.
e) Alantoide - armazenar as excreções produzidas pelo embrião.
20. (Uepa 2015) Nos vertebrados aparecem estruturas embrionárias que auxiliam no desenvolvimento do embrião desses animais.
A estrutura presente na maioria dos mamíferos e em algumas espécies de peixes, formada pela união de vilosidades do córion com
o endométrio é denominada de:
a) âmnio
b) chalaza
c) placenta
d) alantoide
e) saco vitelínico

21. (Mackenzie 2015)

O desenho acima mostra um ovo terrestre de um réptil.
As setas I, II, III e IV correspondem, respectivamente, aos seguintes anexos embrionários:
a) alantoide, cório, saco vitelínico e âmnio.
b) alantoide, âmnio, saco vitelínico e cório.
c) cório, alantoide, âmnio e saco vitelínico.
d) saco vitelínico, alantoide, cório e âmnio.
e) âmnio, alantoide, cório e saco vitelínico.

