
 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus”  
 
 
Natureza do Trabalho: TRABALHO AVALIATIVO                 Disciplina: BIOLOGIA             

Professora:__________________ Etapa : 2ª Valor: _____ Ano:1º___ Data:29/06/2020  
 

Alunoa: ___________________________________________ N°: ___________ 
 Leia com atenção o enunciado de cada questão. 
 Marque apenas uma alternativa em cada questão de múltipla escolha, sem rasuras. 
 Faça esta avaliação a tinta. Questões resolvidas a lápis não darão direito à revisão. 

 
Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é 
a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles", declara o Senhor.  
Isaías 54:17  

   
1) (Mackenzie) - O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas: a fotoquímica ou fase de 
claro e a química ou fase de escuro. Na primeira fase NÃO ocorre:  
 
a) produção de ATP.    b) produção de NADPH.  
c) produção de O2.    d) fotólise da água.   e) redução do CO2. 
 
 
2) (UDESC) - Quimiossíntese é a produção de matéria orgânica, realizada a partir de substâncias minerais 
simples, usando energia química e é 
 
a) realizada por todos os vegetais.   b) realizada somente pelos animais.  
c) realizada pelos vírus.    d) realizada por todos os animais e alguns vegetais.  
e) realizada por pequeno número de bactérias autotróficas. 
 
 
3) (UECE) - A fotossíntese é o inicio da maior parte das cadeias alimentares no planeta. Sem ela, os animais e 
muitos outros seres heterotróficos seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação encontra-
se sempre nas substâncias orgânicas produzidas pelas plantas clorofiladas. Sobre o processo fotossintético, 
podemos afirmar corretamente que durante a etapa fotoquímica ocorre:  
 
a) Liberação do oxigênio e redução do NADP.   
b) Fotólise da água e oxidação do NADP a NADPH.  
c) Redução do NAD a NADPH e fotofosforilação do ATP.  
d) Fotofosforilação do ADP e fixação do carbono. 
 
 
4) (UFOP) - Com relação à fotossíntese, assinale a afirmativa correta. 
 
a) A produção de carboidrato ocorrerá independentemente da etapa fotoquímica da fotossíntese, se os 
cloroplastos forem providos com um suprimento constante de ATP e água. 
b) Ao se adicionar H2O18 a uma suspensão de cloroplastos capazes de fazer fotossíntese, a marcação irá 
aparecer no oxigênio, quando a suspensão for exposta à luz. 
c) Na fase de escuro, a energia solar captada pela clorofila é utilizada para sintetizar ATP, a partir de ADP e Pi 
(fosfato inorgânico). 
d) A membrana tilacoide é a sede das reações do escuro, enquanto no estroma ocorrem as reações de luz da 
fotossíntese. 
 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_54_17/


5) (CEFET – Rio Pomba – 2003) - Associe o processo metabólico com a equação correspondente: 
 
A – fotossíntese 
B – respiração 
C – quimiossíntese 
 
1) 2 S + 3 O2 + 2 H2O -----> 2 H2SO4 + ENERGIA 
2) C6H12O6 + 6 O2 -----> 6CO2 + 6H2O + ENERGIA 
3) 6CO2 + 6H2O + ENERGIA -----> C6H12O6 + 6 O2 
 
a) A3; B1; C2   
b) A2; B3; C1 
c) A3; B2; C1   
d) A2; B1; C3   
e) A1; B2; C3 
 
 
6) ENEM 2009 - A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos 
fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás 
carbônico (CO2), é utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese é o 
único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, 
incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os 
processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração 
celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente 
(biomassa) como em tempos remotos (combustível fóssil), é resultante da atividade fotossintética. As 
informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de 
fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que: 
 
a) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. 
b) os carboidratos convertem energia solar em energia química. 
c) a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. 
d) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. 
e) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. 
 
 
7) (UECE-2006) - As substâncias orgânicas necessárias à nutrição vegetal são produzidas por meio da 
fotossíntese em células dotadas de cloroplastos. Com relação a este processo podemos afirmar, 
corretamente, que:  
 
a) Os estômatos abrem-se quando a planta é submetida a altas concentrações de gás carbônico (CO2) e 
fecham-se à medida que a concentração deste gás diminui.  
b) Em condições ideais de temperatura e concentração de gás carbônico atmosférico, a taxa fotossintética 
aumenta proporcionalmente à luminosidade.  
c) No ambiente natural, em condições ideais de luminosidade e temperatura, as plantas realizam a taxa máxima 
de fotossíntese, pois existe quantidade suficiente de gás carbônico na atmosfera. 
d) Durante o dia, as plantas realizam somente a fotossíntese, consumindo gás carbônico e produzindo gás 
oxigênio, enquanto a respiração acontece apenas à noite. 
 
 
8) (Mack-2008) - Plantas, algas, cianobactérias e um grupo de bactérias têm capacidade de realizar o 
processo de fotossíntese. A respeito desse processo nesses organismos, é correto afirmar que 
 
a) todos apresentam, além da clorofila, os pigmentos carotenóides e xantofilas. 
b) todos utilizam o gás carbônico e a água como matéria prima. 
c) somente as plantas e as algas produzem o gás oxigênio. 
d) somente as plantas apresentam as clorofilas a e b. 
e) somente as plantas e as algas apresentam as clorofilas localizadas no interior dos plastos. 
 
 
 
 
 
 



9) (CEFET-MG) - Analise os gráficos abaixo e assinale aquele que representa, corretamente, a influência da 
temperatura sobre a fotossíntese: 
 

 
 
 
10) (UFMT) - Nos centros urbanos onde a vegetação é substituída por vias pavimentadas e prédios de 
concretos, ocorre elevação da temperatura ambiental. As árvores, além de amenizarem o calor, 
melhoram a qualidade do ar, e isso se deve à:  
 
a) Respiração pela produção de O2.    b) Fotossíntese pela produção de CO2.  
c) Fotossíntese pela produção de O2.   d) Respiração pela produção de CO2.  
e) Fotossíntese pela absorção de O2.   
 
 
11) (CEFET-SP) - A fotossíntese é uma reação química de fundamental importância para a vida porque:  
 
a) Tem como produto final as moléculas de glicose e de gás carbônico.  
b) Tem como produto final as moléculas de oxigênio e gás carbônico.  
c) Transforma a energia luminosa em energia química a partir do gás carbônico e da água.  
d) Transforma a energia química em energia aproveitável a partir do oxigênio e da água.  
e) Transforma moléculas orgânicas em compostos inorgânicos. 
 
 
12) (UFRGS/2015) - Sobre a fotossíntese, é correto afirmar que 
 
a) as reações dependentes de luz convertem energia luminosa em energia química. 
b) o hidrogênio resultante da quebra da água é eliminado da célula durante a fotólise. 
c) as reações dependentes de luz ocorrem no estroma do cloroplasto. 
d) o oxigênio produzido na fotossíntese é resultante das reações independentes da luz. 
e) os seres autótrofos utilizam o CO2 durante as reações dependentes de luz. 
 
 
 
 



 
13) (FCMSC-SP) - Escrevendo-se que durante a etapa fotoquímica da fotossíntese houve 
 
I. fotólise da água. 
II. redução do NADP a NADPH2. 
III. fotofosforilação do ATP que passa a ADP. 
IV. desprendimento de oxigênio. 
 
Foi cometido ERRO 
 
a) na I e na II.    b) na II, na III e na IV.  
c) na II, apenas.  d) na III, apenas.  e) na II e na III. 
 
 
14) (Vunesp) - A produção de açúcar poderia ocorrer independentemente da etapa fotoquímica da 
fotossíntese, se os cloroplastos fossem providos com um suplemento constante de  
 
a) clorofila.    b) ATP e NADPH2.  
c) ADP e NADP.  d) oxigênio.   e) água.  
 
 
15) (UFPB-2006) - A figura mostra uma planta, iluminada por uma fonte de intensidade 2x, e o gráfico que 
relaciona as velocidades dos processos de fotossíntese e de respiração em função da intensidade luminosa: 
 

 
 
Se a intensidade luminosa for reduzida de 2x para x, a planta passará a produzir 
 
a) mais O2 que CO2.    b) menos O2 que CO2. 
c) quantidades iguais de CO2 e O2.  d) apenas CO2. 
e) apenas O2. 

 
 
16 - (UEA/2014)  A respiração celular é um processo aeróbico com rendimento energético elevado. Já a 
fermentação, cujo rendimento energético é menor, é um processo anaeróbico. 
Ambos os processos 
 
A) ocorrem tanto no citoplasma como nas mitocôndrias. 
B) produzem obrigatoriamente gás carbônico e água. 
C) são reações bioquímicas para a produção de ATP. 
D) dependem do gás oxigênio para a degradação da glicose. 
E) não ocorrem na mesma célula, ou no mesmo tecido. 
 
 
17 - (UDESC/2009) A glicólise é um processo que compreende dez reações químicas, cada uma delas 
com a participação de uma enzima específica. Assinale a alternativa correta em relação à glicólise 
anaeróbica. 
 
A) É o processo responsável pela quebra da glicose, transformando-a em piruvato ou ácido pirúvico. 
B) É realizada apenas em células animais e procariontes heterotróficos. 
C) Promove a quebra da glicose no interior da mitocôndria. 
D) Libera energia na forma de 38 ATPs. 
E) Transforma ácido lático em ácido pirúvico. 
 
 



18) (Faminas/2017)  “No ciclo de Krebs, o acetil-CoA liga-se a um composto de quatro átomos de carbono, o 
ácido _______________, existente na matriz, e forma-se um composto com seis átomos de carbono, o ácido 
_______________.” 
(LINHARES, Sérgio. GEWANDSZNAJDEW, Fernando. Biologia volume único. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2009.) 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
 
A) isocítrico / cítrico   B) isocítrico / sucínico 
C) oxalacético / cítrico   D) oxalacético / cetoglutárico 
 
 
 
19) (Enem/2010) Um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos do planeta foi colonizado por 
pelo menos três espécies diferentes de invertebrados marinhos. 
Descobertos há mais de 3 000 m de profundidade no Mediterrâneo, eles são os primeiros membros do reino 
animal a prosperar mesmo diante da ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se que só bactérias 
pudessem ter esse estilo de vida. Não admira que os bichos pertençam a um grupo pouco conhecido, o dos 
loricíferos, que mal chegam a 1,0 mm. Apesar do tamanho, possuem cabeça, boca, sistema digestivo e uma 
carapaça. A adaptação dos bichos à vida no sufoco é tão profunda que suas células dispensaram as chamadas 
mitocôndrias. (LOPES, R.J. Italianos descobrem animal que vive em água sem oxigênio. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br . Acesso em: 10 abr. 2010 (Adaptado). 
 
Que substâncias poderiam ter a mesma função do O2 na respiração celular realizada pelos loricíferos? 
 
A) S e CH4  B) S e NO3

-
 

C) H2 e NO3
-  

D) CO2 e CH4  E) H2 e CO2 
 
20) (Fupac/2013) Em janeiro de 2013, um grave incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria (RS) 
provocou a morte de 242 pessoas. A perícia constatou que a morte foi causada pelos gases cianeto e monóxido 
de carbono. Sabe-se que o cianeto se liga ao íon férrico (Fe3+) da citocromo c oxidase, presente nas cristas 
mitocondriais. 
 
A) a inibição do transporte de oxigênio pelas hemácias. 
B) o bloqueio da síntese acoplada de ATP. 
C) a inibição da bomba de Na

+
 e K

+
 nos neurônios. 

D) o bloqueio da produção de NADPH  no ciclo de Krebs. 
E) a inversão do sentido de condução do impulso nervoso. 

 
21) (Albert Einstein/2016) Troels Prahl, mestre cervejeiro e microbiólogo da distribuidora de lêvedo White 
Labs, está diante de quatro copos de cerveja. Entre um gole e outro, ele descreve cada uma. (…) As cores das 
cervejas são tão diferentes quanto seus sabores, variando de dourado enevoado a âmbar transparente. (…) 
Após milhares de anos de domesticação involuntária, os lêvedos – os micro-organismos que fermentam grãos, 
água e lúpulo para que se transformem em cerveja – são tão distintos quanto a bebida que produzem. 
(THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY, 10/junho/2014). 
 
As afirmações abaixo estão relacionadas direta ou indiretamente com o texto. Assinale a INCORRETA. 
 
A) Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação alcoólica, no qual há liberação de gás carbônico. 
B) Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação alcoólica, no qual há produção de etanol e de 
ATP. 
C) Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferentes processos de fermentação que ocorrem nos 
cloroplastos das células de cada variedade específica de lêvedo. 
D) Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferenças na sequência de bases nitrogenadas do DNA 
dos vários tipos de lêvedos utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22) (Enem/2013 – PPL) 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, mar. 2011 (adaptado) 
 
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. 
 
 
23) (UESPI/2012) O metabolismo celular fermentativo é um processo de degradação de moléculas 
orgânicas com liberação de energia usada para formar ATP. A fermentação lática, um dos processos 
fermentativos: 
 
A) é resultado do anabolismo de carboidratos, cuja regeneração do NAD gera um produto final oxidado. 
B) produz quatro moléculas de ácido lático e gás carbônico por molécula de glicose. 
C) quando realizada por bactérias no leite, provoca a coagulação de proteínas. 
D) na presença de oxigênio, produz saldo energético superior à respiração aeróbica. 
E) gera 4 ATPs de saldo energético a partir da degradação do ácido pirúvico. 
 
 
24) (UFSJ) A fermentação é realizada: 
 
A) por organismos unicelulares e vegetais em geral. 
B) por microrganismos e vertebrados, incluindo o homem. 
C) por todos os fungos e células hepáticas dos mamíferos. 
D) com a finalidade de transformar energia radiante em energia potencial química. 
 
 
25) (FUVEST) Um atleta, que participou de uma corrida de 1500m, desmaiou depois de ter percorrido 
cerca de 800m devido à oxigenação deficiente em seu cérebro. Sabendo-se que as células musculares 
podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou fermentação, nos músculos do atleta 
desmaiado deve haver acúmulo de: 
 
 
A) glicose    B) glicogênio 
C) monóxido de carbono  D) ácido lático  E) etanol. 
 
 
26) (UFMG) Dona Margarida observou que uma lata de sardinha estava estufada e resolveu não 
consumir o seu conteúdo. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa INCORRETA para a 
atitude de dona Margarida. 
 
 
A) O alimento pode conter toxinas produzidas por micro-organismos. 
B) O alimento pode estar em processo de decomposição. 
C) Os gases responsáveis pelo estufamento da lata são tóxicos. 
D) Pode ter ocorrido falta de higiene durante o processo de embalagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



27) (UNIFESP) Primeiro, o suco obtido de uvas esmagadas é juntado a fungos do 
gênero Saccharomyces em tonéis fechados. Depois de certo tempo, o fungo é retirado e o líquido 
resultante é filtrado e consumido como vinho. As uvas podem ser colhidas mais cedo (menor exposição 
ao sol) ou mais tardiamente (maior exposição) ao longo da estação. Um produtor que deseje obter um 
vinho mais seco (portanto, menos doce) e com alto teor alcoólico deve colher a uva. 
 
 
A) ainda verde e deixar o fungo por mais tempo na mistura. 
B) ainda verde e deixar o fungo por menos tempo na mistura. 
C) mais tarde e deixar o fungo por menos tempo na mistura. 
D) mais tarde e deixar o fungo por mais tempo na mistura. 
E) mais cedo e deixar o fungo por menos tempo na mistura 
 
 
 
28) (UFTM/2011.2) Um meio de cultura contendo proteínas, lipídios, glicose e amido recebeu uma espécie de 
fungo unicelular, geneticamente modificado. 

 
 
Ao longo de alguns dias, foram medidas as taxas das substâncias contidas na cultura, além do gás 
CO2 produzido. Os resultados foram expressos no gráfico. A partir da análise do gráfico, foram feitas as 
seguintes afirmações. 
 
 
I. O fungo realizou a respiração celular ou a fermentação. 
II. A glicose foi absorvida e utilizada como combustível celular. 
III. O fungo apresentava genes capazes de produzir amilases e proteases, que foram secretadas no meio. 
IV. As células do fungo secretaram lipases no meio de cultura. 
 
 
A) II.   B) IV.  C) I e III.  D) II e III.  E) I, II e IV., 
 
 

Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou 
como o mundo a dá. Não se perturbem os seus 

corações, nem tenham medo. 
 

João 14:27 



                           “Educando para a Glória de Deus”  

"O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é 

entendimento.” Provérbios 9:1. 

Coronel Fabriciano, 29 de julho de 2020. 

Prezados pais, cordiais saudações! 

Informamos aos senhores que os alunos terão um recesso escolar de 16 a 30 de julho 

de 2020, conforme o nosso calendário escolar. 

Por enquanto, as aulas continuam em formato remoto, com as Plataformas e 

ferramentas digitais, para fins restritamente educacionais. Entretanto, observamos 

algumas ocorrências sérias, que prejudicam o andamento das aulas. 

Sendo assim, solicitamos o seu apoio no sentido de orientar seu (sua) filho (a) sobre o 

uso responsável e respeitoso da plataforma, seguindo as orientações abaixo: 

 Acesse pontualmente, as aulas conforme o horário da turma; 

 Use o nome e sobrenome (conforme o nome registrado na matrícula), 

auxiliando o professor na identificação do aluno para permitir a autorização das 

aulas; 

 Nunca compartilhe o link da aula com outras pessoas externas à escola ou 

colegas de outras turmas; 

 Respeite os colegas e professores, contribuindo para um ambiente saudável 

durante a aula; 

 Assista às aulas on-line em um local apropriado e reservado para esse fim; 

 A câmera do seu computador ou celular deverá ficar ligada durante as aulas; 

 Cuide do ambiente da sua casa, zelando pela sua imagem e das pessoas que 

moram com você. Lembre-se que qualquer situação que ocorra nesse 

ambiente será transmitida para todos; 

 Uso do uniforme ou roupas adequadas para o momento da aula on-line. Você e 

sua família devem ficar atentas ao transitarem em frente à câmera, tudo isso 

pode ser assistido por todos os alunos que estão on-line! 

 Mantenha seu computador com antivírus atualizado; 

 Tenha cuidado ao acessar sites e softwares de origem duvidosa. 

 Caso necessite de alterar o nº do telefone, favor comunicar a Sãozinha o novo 

número. 

Diante das orientações mencionadas acima, caso o aluno (a) não se comporte 

adequadamente, o professor (a) tem autonomia para bloquear ou não permitir o 

acesso à aula on-line. Essa situação será comunicada à coordenação que fará contato 

com a família para orientações e medidas cabíveis, conforme o nosso Regimento 

Escolar. 

Monitore seu (sua) filho (a) no celular ou computador, neste período de aulas remotas, 

contamos com a sua parceria de sempre. 

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição para atendê-los. 

Atenciosamente,  

                                 Direção Pedagógica 
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Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Matemática             

Professora: Filipe Duarte            Etapa : 2ª            Ano: 101  EM  Data: (29- 06 a 03-07)  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

03/07/2020 

 

Livro 02 Frente B Capitulo 4: 

Porcentagem  

 

 

Aula online via Zoom. 

Correção atividades pág 87, 88 e 89. 

Atividade em aula  01 a 10 (Propostos)  

Enviar no link até o final da aula. 

 

Matéria Avaliação I (13/07/2020) 

 

Equações e problemas e Sistemas de equações. 
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Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

29/06/2020 

1 aula 

Livro:2 

Capítulo 2: Semelhança de triângulos e 

teorema de Tales 

 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
 Correção dos exercícios de  aprendizagem:14 e 15 páginas:120 e 121. 
Resolução em sala de aula :Exercícios propostos 01 ao 09 
Dever: Exercícios propostos -10 ao 15 páginas:124 e 125 
 

 

30/06/2020 
 

 
1 aula 
 

 

Livro:2 

Capítulo 2: Semelhança de triângulos e 

teorema de Tales 

 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Correção dos exercícios propostos:: 10 ao 15 -páginas:124 e 125 
Dever: Exercícios propostos -16 ao 25 –páginas:125 e 126 
 
 

 

03/07/2020 
 
 
1 aula 
 
 

Livro:2 

Capítulo 2: Semelhança de triângulos e 

teorema de Tales 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Correção dos exercícios propostos:: 16 ao 25 -páginas:125 e 126 
Dever: Exercícios propostos -26 ao 30 –páginas:126 e 127 
Se liga no enem: 1 ao 5 páginas:127 a 129 
 
 

 

 

 


