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Respostas às questões das atividades
biologia
biologia das células

Unidade C 
Capítulo 10  Metabolismo energético (II): fotossíntese 

e quimiossíntese 

  Questões objetivas

 1. a 2. e 3. b 4. d 5. c

 6. d 7. a 8. c 9. a 10. d

 11. c 12. b 13. d

  Questões discursivas

 14. Essa equação simplificada da fotossíntese não permite identificar que todo o gás oxi-
gênio (O2) liberado provém de moléculas de água. Para formar 6 O2, como mostrado na 
equação, são necessárias 12 moléculas de água (H2O), e esse é o número de moléculas 
que deveria constar nos reagentes. Sobrariam 6 átomos de oxigênio liberados pelo gás 
carbônico, os quais, na fotossíntese, originam água. Assim, se colocarmos o coeficiente 
12 para as moléculas de água reagentes e 6 para as moléculas de água produzidas, a 
equação mostraria que 12 moléculas de água foram consumidas no processo e 6 novas 
foram produzidas. A equação seria: 6 CO2 1 12 H2O # C6H12O6 1 6 O2 1 6 H2O.

 15. A manutenção da vida despende energia continuamente, a qual se dissipa na forma 
de calor e não pode ser reaproveitada pelos seres vivos. Assim, estes precisam obter 
continuamente energia para manter sua organização e realizar trabalho. A energia 
metabólica é retirada de moléculas orgânicas dos alimentos, que se transformam 
em substâncias inorgânicas, gás carbônico (CO2) e água (H2O), liberando sua energia. 
A reposição das moléculas orgânicas a partir dessas substâncias inorgânicas se dá 
por meio da fotossíntese, em que energia luminosa do Sol é transformada em energia 
química. É a matéria orgânica produzida na fotossíntese que serve de alimento a pra-
ticamente todos os seres heterotróficos, incapazes de sintetizar o próprio alimento. 
Assim, todos os seres heterotróficos, incluindo os seres humanos, dependem da luz 
solar para viver.

 16. O cloroplasto apresenta, em seu interior, um conjunto de bolsas e tubos membranosos 
interligados mergulhados no estroma. Durante o processo de fotossíntese, íons H1 
são forçados a passar do estroma para o interior do lúmen do tilacoide. Esses íons 
H1 acumulados “à força” no lúmen tendem a se difundir de volta ao estroma, pas-
sando através das proteínas que compõem a sintetase do ATP. Nessa passagem, há 
produção de energia utilizada para fosforilar moléculas de ADP, transformando-as em 
moléculas de ATP. O ATP é utilizado no ciclo das pentoses, fornecendo energia para 
a produção de glicose.

  QUESTÕES PARA PENSAR E DISCUTIR  


