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SEMANA 11 – Fotossíntese 

1. Qual é a equação geral da fotossíntese? Quais seus reagentes e produtos? 

2. Onde ocorre a fotossíntese? Quais as partes desta organela? 

3. Quando a luz se comporta como onda?  E como partícula? 

4. Quais comprimentos de onda são mais úteis à fotossíntese?  Qual cor é descartada? 

5. O que é consumido e produzido pela fase clara da fotossíntese? E na fase escura? 

6. Qual é o principal pigmento relacionado com a fotossíntese?  Qual é o átomo central 
do anel de tetrapirrole? 

7. Qual é a molécula ‘quebrada’ após a concentração de energia no centro de reação do 
fotossistema II?  Qual o íon responsável por essa quebra?  Quantos são esses íons? 

8. Qual é o átomo propulsor da ATP sintase? 

9. No final da fase clara, quem é o aceptor final de elétrons? 

10. Quais os três passos do ciclo de Calvin-Benson?  Qual o nome de uma importante 
enzima encontrada neste ciclo? 

11. Defina fotorrespiração. Qual a implicação deste fenômeno para a agricultura? 

12. O que significa dizer ciclo C3 e C4? E CAM? 

13. Em que condições uma planta C4 tem vantagens adaptativas? Quais seriam estas 
vantagens? 

14. Com suas palavras, explique o recurso utilizado pelas plantas C4 e CAM para 
potencializar a fotossíntese.  Qual a principal enzima envolvida nestes ciclos? 

 

SEMANA 12 – Respiração 

15. Quem funciona como a moeda energética das células? 

16. Em termos gerais, o que é a respiração celular? Qual sua equação? 

17. Onde ocorre a respiração?  Quais as partes desta organela? 

18. Quais são as fases da respiração?  Cite aspectos importantes de cada uma delas? 

19. Quantas são as enzimas envolvidas na glicólise?  O que é formado? 

20. Na respiração, qual o nome do ciclo onde ocorre a decomposição das moléculas 
orgânicas?  Qual é a principal molécula a ser decomposta neste ciclo? 



21. Na respiração, quem é a molécula aceptora final dos elétrons? O que é formado? 

22. Quantos ATPs são gerados com o ‘descarregamento’ de um NADH2? E do FADH?  
Em resumo, quantos ATPs são gerados por uma acetil-CoA? 

23. Em que condições a fermentação ocorre? Quais os tipos de fermentação? 

24. Qual o rendimento energético total da fermentação? 

 

25. Complete o quadro abaixo: 

Fenômeno / Processo Fotossíntese Respiração 

Organela   

Fase “Membranosa”   

Fase “Aquosa”   

Participação da água   

Transportador de elétrons   

Molécula de 3 Carbonos   

Fonte de Energia   

Resíduo   

 

 

SEMANA 13 – Metabolismo de Macromoléculas 
 

26. Diferencie oxidação de redução. 

27. Qual a coenzima transportadora de elétrons mais relacionada com os processos de 
síntese de macromoléculas?  E com os processos de produção de energia? 

28. Cite uma das principais moléculas centrais do metabolismo. 

29. Quais as três etapas básicas do catabolismo? 

30. O que é a via da pentose-fosfato?  Qual sua importância? 

31. Quais os possíveis destinos metabólicos dos ácidos graxos? Quantos ATPs são 
gerados com a β-oxidação de um ácido graxo de 12 carbonos? 

33. Quais os possíveis destinos do glicerol? 

34. O que é o ciclo do glioxalato?  

35. Porque não podemos excluir proteínas de nossa dieta? 


