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Olá, futuro(a) universitário(a)!
Tudo bem com você? Por aqui, tudo certo!
Eu sou a professora Bruna Klassa e estou aqui
para lhe guiar no caminho das pedras rumo à Fuvest.
Eu sou bióloga, especialista em evolução, sistemática,
biogeografia e conservação ambiental, formada pela
Unesp de Botucatu. Durante a graduação, trabalhei
com Fisiologia Humana e com Paleontologia, duas
áreas bem diferentes! Depois, fui fazer mestrado na
Universidade Federal do ABC e trabalhei com história
e ensino de Biologia, e logo emendei meu doutorado
na mesma universidade, porém na área de Evolução
e Diversidade Biológica. Então, como você pode ver,
sempre me interessei por campos variados dentro da
Biologia e felizmente tive a oportunidade de trabalhar
em vários deles.
Atualmente sou uma das responsáveis pelo curso de Biologia do Estratégia Vestibulares, que
é um “filho” do Estratégia Concursos, empresa referência no ensino à distância, especializada em
concursos públicos. A nossa proposta, minha e dos demais professores do Estratégia Vestibulares, é
oferecer para você que vai prestar vestibular, e que pretende seguir sua carreira do sonho em uma
universidade top de linha, o melhor e mais completo material do mercado.
Para isso, eu preparei um curso preparatório intensivo de Biologia, um material especial e
diferenciado que vai ajudá-lo em sua pontuação na prova de Biologia da Fuvest. Nele você conta
com um livro digital atualizado, completo e direto ao ponto, com os conteúdos mais cobrados nas
provas. Além disso, preparei uma lista de exercícios para cada aula com TODAS as questões que já
caíram na Fuvest sobre o assunto, e questões recentes de outras universidades, fundamentais para
sua fixação de conteúdo. Mas o mais legal é que esses exercícios são comentados alternativa por
alternativa, retomando explicações da teoria.
Além desse material escrito, você recebe também um pacote de videoaulas show de bola,
participa de simulados e webinários e tem acesso ao Fórum de Dúvidas, uma ferramenta que de
comunicação entre professor e aluno. Funciona assim: você escreve suas dúvidas, sugestões ou
considerações sobre um determinado tema e eu respondo. Eu tento ser o mais rápida possível.😉
Então, caro aluno, gaste um tempo lendo as páginas a seguir e conhecendo a minha
metodologia, e navegue no site do Estratégia Vestibulares para conhecer os nossos cursos e ter
acesso a outros conteúdos gratuitos.
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CALENDÁRIO - FUVEST 2020
Inscrições: das 12h do dia 12/08 às 12h do dia 20/09/2019, pelo site www.fuvest.br
Prova da 1ª fase: 24/11/2019
Provas da 2ª fase: 05 e 06/01/2020
Divulgação da pimeira chamada: 24/01/2020

Lembre-se que a prova da 1ª fase conta com 90 questões, sendo 12 de Biologia, e deve ser resolvida
em 5 horas. Os candidatos que obtiverem menos de 30% do valor da prova (ou seja, 27 acertos)
serão eliminados do Processo Seletivo FUVEST 2020 e não poderão participar da 2ª fase. Ou seja,
você tem 3 minutos e 30 segundos por questão! As questões “dadas de graça” não podem ser
perdidas e devem ser resolvidas rapidamente, para que sobre mais tempo para aquelas mais
“cascudas”. Bora ficar fera?

Sobre a prova de Biologia
O mais importante, na prova de biologia das duas fases, é saber conectar os temas de forma
ampla e relacioná-los com assuntos atuais. A prova da Fuvest é uma prova bem mais conteudista,
quando comparada, por exemplo, com a prova do Enem. Além disso, os assuntos mais cobrados na
primeira fase não variaram muito nos últimos anos. Mas não se engane! A Fuvest espera que
“o candidato compreenda a vida como manifestação de sistemas organizados e integrados, em
constante interação com o ambiente físico-químico, e que reconheça que tais sistemas se
perpetuam por meio da reprodução e se modificam no tempo em função de fatores evolutivos,
originando a diversidade de organismos e as intrincadas relações de dependência entre eles”.
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O gráfico abaixo mostra um resumo dos tópicos mais cobrados nos últimos 10 anos:

Podemos ver que Ecologia foi o tema mais cobrado nos últimos anos. Em segundo lugar,
aparecem cinco assuntos bem representados: Botânica, Zoologia Comparada, Fisiologia Humana,
Genética e Citologia. Juntas, essas cinco áreas correspondem a ≈60% da sua prova de Biologia.
Então vale muito a pena estudar tanto os grupos animais como vegetais, analisando suas
novidades evolutivas e comparando suas diferenças morfofisiológicas, inclusive com a interpretação
de árvores filogenéticas. Além disso, os assuntos referentes a bioenergética (fotossíntese, respiração
celular e fermentação) sempre aparecem e eles são abordados tanto em Citologia como em
Botânica, Ecologia e Fisiologia Humana.
Assim, é possível perceber que muitas das questões requerem conhecimentos de duas ou
mais áreas para serem resolvidas, confirmando a expectativa da banca em relação ao candidato.
Ainda em relação às seis áreas mais cobradas, os temas que mais aparecem nas provas estão
discriminados nos gráficos abaixo:
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Vamos falar da última prova da Fuvest para o processo seletivo de 2019. Podemos organizar
as 12 questões da primeira fase da seguinte maneira:

Prova do processo seletivo de 2019
Metabolismo energético

3 (Você encontra na aula 3 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)

Genética

2 (Você encontra nas aulas 8 e 9 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)

Zoologia

2 (Você encontra nas aulas 14 e 15 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)

Fisiologia humana

1 (Você encontra nas aulas 16, 17 e 18 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)

Ecologia

1 (Você encontra na aula 19 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)

Botânica

1 (Você encontra nas aulas 12 e 13 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)

Divisão celular

1 (Você encontra na aula 5 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)

Bactérias

1 (Você encontra na aula 11 do curso intensivo de Biologia - Fuvest)
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Contudo, lembre-se que elas são bastante integradas, portanto, ter um conhecimento geral
de todos os assuntos é fundamental. Para mostrar como funciona o meu curso, preparei este
material GRATUITO com teoria e TODAS as questões que já caíram na Fuvest sobre o tema mais
cobrado na última prova: Metabolismo energético. Vem comigo!
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Metabolismo Energético
O funcionamento correto de todas as estruturas celulares para a manutenção da vida
depende de uma série de reações químicas de síntese e degradação de moléculas orgânicas, com
intuito final de gerar, transformar ou degradar energia. Essas reações caracterizam o metabolismo
energético da célula.
Existem quatro processos responsáveis por gerar energia para os diversos organismos:
Metabolismo energético
Respiração
celular

Fermentação

Fotossíntese

Quimiossíntese

A maneira como cada um desses processos gera energia para a célula varia:
1) A respiração celular aeróbia e a fermentação são processos exotérmicos, isto é, os reagentes
têm mais energia que os produtos e, durante sua interação, eles a liberam.

2) A fotossíntese e a quimiossíntese são processos endotérmicos, isto é, para que os regentes
desses processos interajam entre si é necessário receber energia.

Nas células, as reações exotérmicas liberam energia de duas formas: como calor e como
energia direcionada para utilização nas reações endotérmicas. Quem direciona essa energia é a
molécula de ATP, adenosina trifosfato. Isso porque o ATP consegue armazenar em suas ligações
grandes quantidades da energia liberada nas reações exotérmicas e, através da hidrólise (quebra
da molécula de água), liberá-las gradativamente para os processos endotérmicos, tornando-se assim
a principal reserva de energia das células. Dizemos que o ATP é a “moeda de troca” celular.
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Figura 1. O ATP é um nucleotídeo formado por uma molécula de adenina (base nitrogenada), uma molécula de ribose (carboidrato) e três grupos
fosfato (representados pela letra P). O conjunto adenina + ribose compõe o nucleosídeo adenosina. Quando a adenosina está ligada a um fosfato,
chama-se nucleotídeo adenosina monofosfato; quando se liga a dois fosfatos, chama-se adenosina difosfato.

Um conceito importante que precisamos discutir antes de iniciarmos o estudo dos processos
metabólicos da célula é o de transporte de hidrogênio. As reações de síntese e degradação das
substâncias orgânicas nas células ocorrem a partir da transferência de átomos de hidrogênio de uma
substância para outra. Quando o reagente perde elétrons na reação, ele é oxidado. Quando ele
recebe elétrons, ele é reduzido.

Tanto os átomos de hidrogênio quanto os elétrons são transportados por coenzimas
especializadas chamadas: NAD+, NADP+ e FAD. O NAD+ atua nos processos catabólicos (de
degradação das moléculas com liberação de energia, como na respiração e fermentação) e o NADP +
atua nos processos anabólicos (de síntese de moléculas, como na fotossíntese e quimiossíntese). O
FAD, por sua vez, também atua nos processos catabólicos, porém está restrito a algumas etapas.

Bem, ditas estas informações introdutórias, vamos partir para o primeiro processo
metabólico: a respiração celular aeróbia. Vambora!
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1. Respiração celular
A respiração celular aeróbia (daqui para frente, somente respiração celular) é realizada por
muitos procariontes (bactérias), por “protistas”, fungos e por todas as plantas e animais.
A respiração celular é um processo aeróbio que degrada a molécula de glicose, produzindo
moléculas de gás carbônico e água como resíduos, além de acumular energia na forma de ATP.
De maneira sucinta, o gás oxigênio absorvido do meio é transportado até o interior das
células, onde reage com a glicose (proveniente dos alimentos consumidos pelos animais ou da
fotossíntese realizada pelas plantas). Essa reação produz uma molécula de gás carbônico e uma
molécula de água, e libera a energia que estava contida na glicose. O gás carbônico é então
transportado pelo sangue (nos animais) ou seiva (nas plantas) até sua eliminação.
Parte da energia então é usada na formação do ATP, a partir de uma molécula de ADP e uma
molécula de fosfato inorgânico (Pi). Quando formado, o ATP acumula essa energia, que poderá ser
usada nas atividades celulares que requerem gasto energético. Dessa forma, a equação química da
respiração celular deve levar em conta a produção do ATP:
C6H12O6: glicose

CO2: gás carbônico

O2: gás oxigênio

H2O: água

ADP: adenosina bifosfato

P: fosfato inorgânico

ATP: adenosina trifosfato

É claro que esta é uma simplificação do processo. Durante a respiração celular, ocorrem
inúmeras reações químicas intermediárias até a formação dos resíduos finais, por exemplo:
✓ Descarboxilação é a remoção de grupos carboxila, gerando CO2, que, no caso dos heterótrofos, é
eliminado no ambiente. No caso dos autótrofos, o CO2 pode ser empregado na fotossíntese.
✓ Desidrogenação é a perda de átomos de hidrogênio, constituindo um processo de oxidação. Os
hidrogênios são transferidos para substâncias denominadas aceptores (que “aceitam”).
✓ Fosforilação é a formação de ATP a partir do ADP e de fosfato inorgânico, que se encontram
dissolvidos no citosol e na matriz mitocondrial.
Na verdade, a respiração celular constitui-se de três etapas sequenciais: glicólise, ciclo de
Krebs e cadeia respiratória. Nos procariontes, a glicólise e o ciclo de Krebs ocorrem no citoplasma, e
a cadeia respiratória ocorre na face da membrana plasmática voltada para o citoplasma. Nos
eucariontes, a glicólise ocorre no citosol e as demais etapas acontecem na mitocôndria.
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Respiração celular nos organismos:

Procariontes

Eucariontes

1ª etapa: Glicólise

Ocorre no citosol

Ocorre no citosol

2ª etapa: Ciclo de Krebs

Ocorre no citosol

Ocorre na mitocôndria

Ocorre na membrana plasmática

Ocorre na mitocôndria

3ª etapa: Cadeia respiratória

(face citoplasmática)

1.1 Glicólise
A glicólise (ou via glicolítica) ocorre no citosol das células e é a única etapa da respiração
celular que não depende de oxigênio para acontecer. Ela consiste em uma via central de
catabolismo (degradação) de carboidratos. De maneira simplificada,
1) a glicose (uma molécula de 6 carbonos) é convertida em frutose (também com 6 carbonos)
a partir da adição de dois fosfatos (P), transferidos por duas moléculas de ATP (presentes no citosol).
2) Essa frutose difosfato possui mais energia e é mais instável que a glicose, portanto, mais
fácil de ser degradada em moléculas menores. Ela é, então, desidrogenada (perde 4 átomos de H +),
dando origem a dois açúcares menores de 3 carbonos cada (chamados gliceraldeído 3-fosfato).
3) A seguir, cada um dos açúcares recebe um fosfato inorgânico. Mas eles já possuem um
radical fosfato em sua composição; assim, cada um passa a contar com dois grupos fosfato.
4) Aqueles hidrogênios liberados na etapa 2 são capturados pela coenzima NAD+ presente no
citoplasma, e esse processo necessita de energia. Os ADPs (também presentes no citoplasma)
incorporam os grupos fosfato dos açúcares, formando 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de piruvato.
Essa reação permite que o NAD+ incorpore os H+, transformando-se em NADH + H+.
Veja o esquema abaixo:

Esquema simplificado da glicólise. O saldo energético é igual ao número de moléculas de ATP produzidas (4) menos o número de moléculas
de ATP consumidas na reação (2). Portanto, a primeira etapa da respiração celular rende 2 moléculas de ATP por molécula de glicose.
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Assim, o saldo energético da glicólise é de 2 ATP (4 ATP produzidos – 2 ATP gastos
inicialmente = 2 ATP de rendimento) e 2 piruvatos. Olha só a ironia: a glicose precisa de ATP para
iniciar sua produção de ATP! Esses 2 ATP iniciais utilizados para dar o start na glicólise são o
investimento energético. A célula investe dois ATP para liberar 4 ATP no final. Sacou?
Além disso, os quatro hidrogênios liberados no citosol são capturados por duas coenzimas
NAD , formando duas moléculas de NADH e dois H+ (NADH + H+).
+

Resumindo:

As moléculas de piruvato produzidas podem seguir dois caminhos: ou elas são convertidas
em acetil-CoA e entram no ciclo de Krebs (continuando a respiração celular), ou são convertidas em
lactato (no processo de fermentação). Neste momento, vamos continuar no processo de respiração
celular.

1.2 Ciclo de Krebs
Na matriz mitocondrial (solução aquosa no interior das mitocôndrias), o piruvato resultante
da glicólise é convertido em um composto de dois carbonos (acetil), liberando gás carbônico. Este
composto reage com uma substância chamada coenzima A, dando origem a duas moléculas de
acetil-coenzima A (acetil-CoA).
A acetil-CoA é o reagente que inicia a segunda etapa da respiração celular, uma série de
reações denominadas ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico ou ainda ciclo do ácido tricarboxílico.
A principal função da acetil-CoA é funcionar como o elo entre a glicólise e o ciclo de Krebs.
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O ciclo de Krebs inicia-se, portanto, quando a acetil-CoA se combina com um composto já
existente na matriz mitocondrial, chamado ácido oxalacético ou oxalacetato. Da reação da acetilCoA com o oxalacetato origina-se o citrato (ou ácido cítrico). A partir daí, uma série de oito reações
de desidrogenações e descarboxilações se sucedem até que uma nova molécula de oxalacetato seja
produzida e o ciclo se reinicie.
Os hidrogênios liberados nas desidrogenações são capturados pelo NAD+ e FAD, produzindo
três moléculas de NADH + H+ e uma molécula de FADH2. Além disso, cada acetil-CoA rende energia
suficiente para a síntese de uma molécula de ATP.
Como o produto da glicólise envolve duas moléculas de piruvato, o processo de respiração
celular envolve duas passagens pelo ciclo de Krebs por molécula de glicólise. Dessa forma, na
passagem do primeiro piruvato há o rendimento de 1 ATP; na passagem do segundo piruvato, mais
um ATP é produzido, gerando um saldo de 2 moléculas de ATP, 6 moléculas de NADH + H+ e 2 de
FADH2 na etapa do ciclo de Krebs.

Figura 2. Esquema simplificado do ciclo de Krebs. A acetil-CoA combina-se com o oxalacetato e libera a coenzima A, formando o citrato. Ao
longo do ciclo, o citrato perde carbonos na forma de CO2 e hidrogênios, que são captados pelo NAD+ ou FAD. Ao final, forma-se o composto
de oxalacetato, que novamente se une a uma acetil-CoA e reinicia o ciclo.

Resumindo:
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1.3 Cadeia respiratória
A última etapa da respiração celular é chamada de cadeia respiratória, ou cadeia
transportadora de elétrons, e ocorre nas cristas mitocondriais. As três moléculas de NADH + H+ e a
molécula de FADH2, provenientes da primeira passagem no ciclo de Krebs, transferem seus elétrons
e íons H+ para o oxigênio presente na mitocôndria, formando água. Essa transferência envolve uma
série de proteínas transportadoras, chamadas de citocromos, que funcionam como bombas de H+.

Figura 3. A glicose é degradada na glicólise e no ciclo de Krebs, gerando moléculas ricas em energias (NADH e FADH2). Os elétrons dessas moléculas
fluem a favor de um gradiente de energia, à medida que passam de um citocromo para o seguinte (a seta azul indica o caminho dos elétrons pelo
complexo transportador de elétrons; os citocromos estão representados em cor vinho, laranja e verde), até se combinarem com o oxigênio presente
na matriz para produzir água. A energia liberada em cada citocromo é aproveitada para bombear H+ através da membrana.

As moléculas de NADH + H+ e FADH2 transferem seus elétrons para os citocromos, gerando
íons H+ livres que são bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. O acúmulo
de íons H+ causa um desequilíbrio entre o espaço intermembranas e a matriz, o que promove o
retorno dos íons à matriz através de um complexo de proteínas formadoras de ATP, as ATPsintetases.
Durante esse retorno à matriz, os íons H+ fornecem energia para a síntese de ATP. A
fosforilação oxidativa é a reação que caracteriza essa síntese: fosfatos inorgânicos (dissolvidos na
Biologia - Professora Bruna Klassa
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matriz) ligam-se aos ADPs (também dissolvidos na matriz), a partir da energia dos íons H+,
produzindo ATP. Além disso, alguns H+, ao invés de serem bombeados para o espaço
intermembranas, combinam-se com gás oxigênio e formam moléculas de água.
O oxigênio participa diretamente da respiração celular somente nesta etapa de fosforilação
oxidativa. Mesmo assim, é fundamental para a ocorrência de todos os outros processos no ciclo de
Krebs, pois na sua ausência, alguns organismos realizam fermentação (como veremos no próximo
capítulo). Por isso dizemos que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são etapas aeróbicas da
respiração celular, enquanto a glicólise é uma etapa anaeróbica.
A cadeia respiratória finaliza o processo de respiração celular. Abaixo, temos um quadro que
resume o balanço energético de cada etapa deste processo.
Saldo energético total da respiração aeróbia celular
Para cada molécula de glicose que entra na cadeia respiratória, formam-se 30 ou 32 ATP. Isso porque
são necessários 2 NADH para formar 5 ATP e 2 FADH2 para formar 3 ATP na cadeia respiratória. Assim, cada
NADH produz 2,5 ATP e cada FADH2 produz 1,5 ATP. Temos então que:
Saldo energético no citosol (glicólise):
2 NADH → 5 ATP
+ 2 ATP formados diretamente.
Contudo, 2 ATP podem ser usados na entrada dos NADH na mitocôndria, na próxima etapa da respiração.
Saldo: 7 ou 5 ATP
Na mitocôndria (formação de acetil-CoA e ciclo de Krebs):
8 NADH (2 NADH na formação do acetil-CoA e 6 NADH no ciclo de Krebs) → 20 ATP
2 FADH2 → 3 ATP
+ 2 ATP formados diretamente.
Saldo: 25 ATP
Assim, o total de moléculas de ATP produzidas por molécula de glicose degradada equivale ao saldo
produzido no citosol mais o saldo produzido na mitocôndria, ou seja, poderá ser de 32 ou 30 ATP.

2. Fermentação
Os organismos anaeróbicos, isto é, que não utilizam o gás oxigênio na produção de energia,
realizam um processo chamado fermentação. Esses organismos podem ser anaeróbicos estritos ou
anaeróbicos facultativos.
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Os organismos anaeróbicos estritos não sobrevivem em ambientes com a presença de
oxigênio. Um exemplo é o bacilo do tétano (bactéria Clostridium tetani). Por sua vez, os organismos
anaeróbicos facultativos podem realizar fermentação na ausência de oxigênio no meio, porém
realizam também a respiração celular aeróbia (como o fungo Saccharomyces cerevisae, que
fermenta a cerveja e o pão).
Como vimos, a glicólise consiste em uma sequência de reações enzimáticas na qual uma
molécula de glicose (6C) é convertida em duas moléculas de piruvato (3C), com a produção de ATP
e NADH. Quando o oxigênio não está presente, a glicólise é a fonte principal de energia para as
células. Mas para que a produção de energia continue ocorrendo na via glicolítica, é necessário que
o NADH produzido seja reoxidado pelas vias de fermentação, permitindo a produção de uma
pequena quantidade de energia química na forma de ATP e liberando elétrons.
Assim, após a produção do piruvato na glicólise e na ausência de oxigênio, duas são as
possibilidades: as moléculas de piruvato são convertidas em lactato ou etanol, dependendo do
organismo. Como nessas conversões não há produção de ATP, o salto energético dos processos de
fermentação é de apenas 2 ATP produzidos na glicólise, muito menor que na respiração celular.
Veja o esquema abaixo:

A fermentação, portanto, é um processo anaeróbico de síntese de ATP que não envolve a
cadeia respiratória e tem como aceptor final de hidrogênios um composto orgânico. Ela ocorre no
citosol da célula e é realizada por seres anaeróbicos, mas também pode ser uma alternativa de
energia para os organismos aeróbicos em situações nas quais o gás oxigênio está ausente ou em
níveis reduzidos (hipóxia).
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Os organismos primitivos se originaram em um mundo cuja atmosfera carecia de O2 e,
por isso, a glicólise é considerada o mecanismo biológico mais primitivo para a obtenção
de energia a partir de macromoléculas presentes em todas as formas de vida atuais.
Isso porque, no curso da evolução, a química dessa sequência de reações foi
completamente conservada. As enzimas glicolíticas dos vertebrados são intimamente
similares (na sequência de aminoácidos e na estrutura tridimensional), às enzimas
presentes nas leveduras.
A glicólise difere entre as espécies apenas em detalhes de sua regulação e no destino
metabólico do piruvato formado.

2.1 Fermentação lática
Na fermentação lática, o piruvato é transformado em lactato (ou ácido lático). Os NADH
formados na glicólise são reoxidados, perdendo elétrons e originando NAD +. Essa perda de elétrons
fornece energia para a transformação do piruvato em lactato. O NAD é o aceptor final dos íons
hidrogênios.

Assim, a equação simplificada da fermentação lática pode ser representada da seguinte
maneira:
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Algumas bactérias, protozoários e fungos realizam a fermentação lática. Mas o exemplo
mais comum que temos são as nossas células musculares.
A atividade física demanda alto consumo de energia, e a respiração celular é quem produz
toda a energia necessária para sua realização. Contudo, quando prolongamos demais o tempo do
exercício ou quando ele é muito intenso, o oxigênio disponível nas células pode ser insuficiente para
a respiração celular e, com isso, as células degradam anaerobicamente a glicose em ácido lático.
Esse processo gera um acúmulo de ácido lático nas células musculares, que, em excesso, causa dores
e incômodo. Somente quando o esforço físico acaba que o ácido lático é transformado de volta em
piruvato e degradado normalmente na respiração celular.
Dentre as bactérias, as mais comuns na realização da fermentação lática são as do gênero
Lactobacillus. Elas são utilizadas na fabricação de coalhadas, iogurtes e queijos.

As provas de corrida de 400m são um dos esportes que mais exigem do atleta. A
velocidade de corrida não é 100% como nas provas curtas de 100m, mas é alta e necessita
de uma constância, e isso exige muito dos músculos. A partir dos 200m, os efeitos do
cansaço aparecem: a perna pesa, a respiração acelera, os músculos do braço pesam.
Esse mal-estar é o reflexo do acúmulo do ácido lático que ocorre em atividades físicas
com alto grau de intensidade. Nenhuma outra prova no atletismo demanda uma
produção de energia pelo metabolismo anaeróbico lático tão intensa. O resultado do
acúmulo de lactato é uma queda do pH do sangue, a chamada acidose metabólica. Esta
acidose provoca um grande mal-estar, com tontura e ânsia de vômito.

2.2 Fermentação alcoólica
Na fermentação alcoólica, assim como na lática, a glicólise acontece normalmente. Porém o
piruvato sofre uma descarboxilação (perde uma molécula de CO2) e forma um composto com dois
carbonos chamado acetaldeído. As duas moléculas de NADH formadas na glicólise são reoxidadas,
perdendo elétrons e originando dois NAD+. O acetaldeído, então, sofre redução (isto é, recebe os
elétrons perdidos pelo NADH) pela enzima álcool desidrogenase e origina o etanol (ou álcool etílico).
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A equação simplificada da fermentação alcoólica pode ser representada como:

A fermentação alcoólica ocorre em algumas bactérias e leveduras, entre elas a
Saccharomyces cerevisae, amplamente utilizada na produção de bebidas alcoólicas e na panificação.
Neste último caso, durante o cozimento o álcool volatiliza-se e o CO2 produzido fica armazenado no
interior da massa, fazendo-a crescer.

Observação: no processo da fermentação alcóolica, o nome do açúcar precursor também
é conhecido como mosto.

Temos ainda a fermentação acética, que corresponde à transformação do álcool em ácido
acético, vulgarmente conhecido como vinagre. A fermentação do etanol é realizada pelas bactérias
acéticas que pertencem à família Pseudomonodaceae. O vinagre é produzido a partir desta reação
química: C2H5OH (etanol) + O2 → H4C2O2 (ácido acético) + 2 H2O.
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Questões da Fuvest
1. (FUVEST/2018)
A levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia na ausência de oxigênio, de
acordo com a equação
C6H12O6

→

2 CO2 + 2 CH3CH2OH + 2 ATP

Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo
ocorre _____________ da levedura e seus produtos são utilizados na produção de
_____________.
As lacunas dessa frase devem ser preenchidas por:
a) nas mitocôndrias; cerveja e vinagre.
b) nas mitocôndrias; cerveja e pão.
c) no citosol; cerveja e pão.
d) no citosol; iogurte e vinagre.
e) no citosol e nas mitocôndrias; cerveja e iogurte.
Comentários
Olha só que questão molezinha! O enunciado já começa falando sobre a levedura
Saccharomyces cerevisae, aquele fungo que é utilizado no processo de fermentação de bebidas
alcoólicas e na panificação. Se estamos falando de fermentação, o processo de obtenção de energia
só pode ser anaeróbico.
Os organismos heterotróficos obtêm energia a partir da degradação de moléculas orgânicas
obtidas do meio, em um processo chamado glicólise. A glicólise acontece no interior celular, no
citosol. Lembre-se do quadro a seguir, pois ele é muito importante para “matar” várias questões:
Respiração celular nos organismos:

Procariontes

Eucariontes

1ª etapa: Glicólise

Ocorre no citosol

Ocorre no citosol

2ª etapa: Ciclo de Krebs

Ocorre no citosol

Ocorre na mitocôndria

Ocorre na membrana plasmática

Ocorre na mitocôndria

3ª etapa: Cadeia respiratória

(face citoplasmática)

Agora, vamos analisar as alternativas:
A alternativa A está errada, porque a fermentação ocorre no citosol das células. No caso dos
organismos anaeróbicos facultativos (como a S. cerevisae), caso houvesse oxigênio no meio eles
prosseguiriam para as demais etapas da respiração celular (que ocorrem na mitocôndria). Na
ausência deste elemento, eles prosseguem transformando o produto da glicólise (piruvato) em
etanol, realizando a fermentação alcoólica. Ainda, a fermentação alcoólica é o processo utilizado por
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essa levedura na fermentação de pães e bebidas. Já a produção de vinagre se dá por outro processo
fermentativo, chamado fermentação acética.
A alternativa B está errada, porque a fermentação ocorre no citosol das células e não nas
mitocôndrias.
A alternativa C está certa e é o nosso gabarito. O etanol produzido na fermentação da cevada
está presente na cerveja e o dióxido de carbono liberado na fermentação promove o crescimento
do pão.
A alternativa D está errada, porque a fermentação alcoólica é utilizada para a fermentação
de bebidas alcoólicas, pães e como combustível. A fermentação lática é que é responsável pela
produção de iogurte e outros produtos lácteos. A fermentação acética, como já foi dito, corresponde
à transformação do álcool em ácido, conferindo o gosto característico de vinagre.
A alternativa E está errada, porque a fermentação não ocorre nas mitocôndrias e a
fermentação alcoólica não produz iogurte.
Gabarito: C.
2. (FUVEST/2018)
Considere estas três reações químicas realizadas por seres vivos:
I. Fotossíntese: 6 H2O + 6 CO2 + luz → _6 O2 + C6H12O6
II. Quimiossíntese metanogênica: CO2 + 4 H2 → _ CH4 + 2 H2O
III. Respiração celular: 6 O2 + C6H12O6 →_ 6 H2O + 6 CO2
A mudança no estado de oxidação do elemento carbono em cada reação e o tipo de
organismo em que a reação ocorre são:

Comentários
Mais uma questão bem simples! Ela trata dos processos bioenergéticos, ou seja, das maneiras
como os seres vivos obtêm energia para realização de suas funções metabólicas.
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O próprio enunciado já nos dá o nome do processo relativo à reação química apresentada.
Apesar de ser pedido o estado de oxidação do carbono, não há necessidade de se lembrar desse
detalhe, já que ele também pede os tipos de organismos que realizam esses processos energéticos.
Assim, a fotossíntese (I) e a quimiossíntese (II) são processos que ocorrem em organismos
autotróficos (ou seja, que produzem sua própria fonte de energia), nos quais o carbono sofre
redução (recebe elétrons). Já a respiração celular (III) é um processo que ocorre tanto em
organismos autotróficos quanto heterotróficos (aqueles que obtém sua energia a partir da
degradação de moléculas orgânicas), e o carbono é oxidado (perde elétrons).
Na aula 03 do curso intensivo de Biologia para a Fuvest você encontra esta aula de
metabolismo energético mais detalhada, com a descrição dos processos de fotossíntese e
quimiossíntese também.
A letra A está certa e é o nosso gabarito.
Gabarito: A.
3. (FUVEST SP/2013)
A lei 7678 de 1988 define que “vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do
mosto simples de uva sã, fresca e madura”. Na produção de vinho, são utilizadas leveduras
anaeróbicas facultativas. Os pequenos produtores adicionam essas leveduras ao mosto (uvas
esmagadas, suco e cascas) com os tanques abertos, para que elas se reproduzam mais
rapidamente. Posteriormente, os tanques são hermeticamente fechados.
Nessas condições, pode-se afirmar, corretamente, que
a) o vinho se forma somente após o fechamento dos tanques, pois, na fase anterior, os
produtos da ação das leveduras são a água e o gás carbônico.
b) o vinho começa a ser formado já com os tanques abertos, pois o produto da ação das
leveduras, nessa fase, é utilizado depois como substrato para a fermentação.
c) a fermentação ocorre principalmente durante a reprodução das leveduras, pois esses
organismos necessitam de grande aporte de energia para sua multiplicação.
d) a fermentação só é possível se, antes, houver um processo de respiração aeróbica que
forneça energia para as etapas posteriores, que são anaeróbicas.
e) o vinho se forma somente quando os tanques voltam a ser abertos, após a fermentação se
completar, para que as leveduras realizem respiração aeróbica.
Comentários
O enunciado nos diz que os organismos utilizados, as leveduras, são anaeróbicos facultativos.
Isso significa que eles realizam respiração celular aeróbica na presença de oxigênio e fermentação
em condições de pouco ou nenhum oxigênio. Assim, vamos analisar as alternativas:
A alternativa A está correta, porque enquanto o tanque estiver aberto, há a presença de
oxigênio e a levedura realiza respiração celular aeróbica, não fermentação. Como a respiração
celular produz gás carbônico e água a partir da oxidação da glicose, não há formação de vinho neste
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momento. Contudo, quando o tanque é fechado, o oxigênio torna-se ausente e a fermentação
alcóolica acontece.
A alternativa B está errada, porque o processo de formação do vinho é a fermentação
alcoólica, que só acontece na ausência de oxigênio. Assim, somente com os tanques
hermeticamente fechados (isto é, não há passagem de nenhuma substância para dentro ou para
fora) que ela pode acontecer.
A alternativa C está errada, porque a fermentação não está relacionada à reprodução de
leveduras. Você encontra as características gerais, classificação e ciclo de vida dos fungos na aula 11
do curso intensivo de Biologia para a Fuvest.
A alternativa D está errada, porque a fermentação independe de fase aeróbica prévia. A
energia que ela utiliza provém da glicólise, que é uma fase anaeróbica.
A alternativa E está errada, porque o vinho se forma justamente no processo de fermentação,
com os tanques fechado e com ausência de oxigênio, e não após ele.
Gabarito: A.
4. (FUVEST SP/2010)
A cana-de-açúcar é importante matéria-prima para a produção de etanol. A energia
contida na molécula de etanol e liberada na sua combustão foi
a) captada da luz solar pela cana-de-açúcar, armazenada na molécula de glicose produzida
por fungos no processo de fermentação e, posteriormente, transferida para a molécula de
etanol.
b) obtida por meio do processo de fermentação realizado pela cana-de-açúcar e,
posteriormente, incorporada à molécula de etanol na cadeia respiratória de fungos.
c) captada da luz solar pela cana-de-açúcar, por meio do processo de fotossíntese, e
armazenada na molécula de clorofila, que foi fermentada por fungos.
d) obtida na forma de ATP no processo de respiração celular da cana-de-açúcar e armazenada
na molécula de glicose, que foi, posteriormente, fermentada por fungos.
e) captada da luz solar por meio do processo de fotossíntese realizado pela cana-de-açúcar e
armazenada na molécula de glicose, que foi, posteriormente, fermentada por fungos.
Comentários
A alternativa A está errada, porque a energia contida na molécula de etanol provém
primeiramente da energia luminosa captada pela cana-de-açúcar e armazenada na molécula de
glicose produzida no processo de fotossíntese. Depois, essa molécula foi fermentada por fungos,
liberando gás carbônico e ATP. O processo de fotossíntese está explicado na aula 03 do curso
intensivo.
A alternativa B está errada, porque a energia é primariamente captada pelo processo de
fotossíntese realizado pela cana-de-açúcar. Está errada também porque a molécula de etanol é
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produzida pela fermentação (processo anaeróbico), e não na etapa de cadeia respiratória (terceira
etapa da respiração celular aeróbica).
A alternativa C está errada, porque a energia captada na fotossíntese é armazenada na
molécula de glicose, e não na de clorofila.
A alternativa D está errada, porque a energia contida na molécula de etanol provém da
energia luminosa captada na fotossíntese da cana.
A alternativa E está certa e é o nosso gabarito.
Gabarito: E.
5. (FUVEST SP/2005)
Dois importantes processos metabólicos são:
I. ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, no qual moléculas orgânicas são degradadas e seus
carbonos, liberados como gás carbônico (CO2);
II. ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses, no qual os carbonos do gás carbônico são
incorporados em moléculas orgânicas.
Que alternativa indica corretamente os ciclos presentes nos organismos citados?
Humanos

Plantas

Algas

Lêvedo

a)

I e II

I e II

I e II

apenas I

b)

I e II

apenas II

c)

I e II

I e II

I e II

I e II

I e II

apenas I

d)

apenas I

I e II

e)

apenas I

apenas II

apenas II

apenas II

I e II

apenas I

Comentários
Vimos que o ciclo de Krebs é a segunda etapa do processo de respiração celular aeróbica. Em
contrapartida, o ciclo de Calvin-Benson ocorre na segunda etapa da fotossíntese, conhecida como
etapa química ou etapa escura. Dito isto, precisamos identificar quais são os organismos que
realizam fotossíntese (os organismos autotróficos).

As alternativas A, B, C estão erradas, porque somente plantas, algas e algumas bactérias (as
cianobactérias) realizam fotossíntese e, portanto, o ciclo de Calvin.
A alternativa D está certa e é o nosso gabarito.
A alternativa E está errada, porque plantas e algas realizam tanto respiração celular quanto
fotossíntese. Os processos metabólicos energéticos desses organismos e a relação entre as taxas de
respiração celular e fotossíntese são discutidos na aula 03 do curso intensivo.
Gabarito: D.
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6. (FUVEST SP/2005)
Considere as seguintes atividades humanas:
I.

Uso de equipamento ligado à rede de energia gerada em usinas hidrelétricas.

II. Preparação de alimentos em fogões a gás combustível.
III. Uso de equipamento rural movido por tração animal.
IV. Transporte urbano movido a álcool combustível.
As transformações de energia solar, por ação direta ou indireta de organismos
fotossintetizantes, ocorrem exclusivamente em
a) I
b) II
c) II, III e IV
d) III e IV
e) IV
Comentários
Esta é uma questão mais elaborada, que exige maior atenção às alternativas. As
transformações de energia solar por ação direta de organismos fotossintetizantes referem-se ao
processo de fotossíntese. Vamos descobrir o que seriam as ações indiretas:
Na afirmativa I, a energia gerada em usinas hidrelétricas não provém da fotossíntese, por
ação direta nem indireta. A energia das usinas hidrelétricas vem da energia cinética da água, que faz
girar as turbinas produzindo energia elétrica. Portanto, está errada.
A afirmativa II está certa, porque o gás combustível dos fogões é o gás butano, que é obtido
da queima de combustíveis fósseis, que, em última instância, provém da decomposição da matéria
orgânica.
A afirmativa III está certa, porque a força do animal para realizar a tração do equipamento
provém da sua alimentação, que chega à base da cadeia alimentar onde estão os produtores
(organismos fotossintetizantes). Esta seria uma ação indireta dos organismos fotossintetizantes.
Portanto, está certa.
A afirmativa IV está certa, porque o álcool combustível tem como matéria-prima a cana-deaçúcar, que realiza fotossíntese. Outro exemplo de ação indireta dos organismos fotossintetizantes.
Gabarito: C.
7. (FUVEST/2000)
Em uma situação experimental, camundongos respiraram ar contendo gás oxigênio
constituído pelo isótopo 18 O. A análise de células desses animais deverá detectar a presença
de isótopo 18 O, primeiramente,
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a) no ATP.
b) na glicose.
c) no NADH.
d) no gás carbônico.
e) na água.
Comentários
Essa questão refere-se ao processo de respiração celular aeróbica.
A alternativa A está errada, porque a produção do ATP não depende diretamente da presença
de oxigênio e sim do bombeamento dos íons H+ pela ATP-sintetase, gerando energia para a reação
de fosforilação do ADP (ADP + Pi).
A alternativa B está errada, porque a glicose é o alimento, a molécula orgânica inicial que será
degradada no processo de produção de energia através da respiração celular.
A alternativa C está errada, porque o NAD é uma coenzima transportadora de elétrons que
apresenta dois estados de oxidação: NAD+ (oxidada) e NADH (reduzida). Ela funciona como aceptor
intermediário de elétrons, e não aceptor final, durante a fosforilação.
A alternativa D está errada, porque o gás carbônico é produto da respiração celular, e o
oxigênio da molécula de CO2 é proveniente da degradação da glicose.
A alternativa E está certa. O oxigênio inalado chega pela corrente sanguínea nas mitocôndrias,
onde funciona como aceptor (receptor) final dos íons H+ que atravessam a proteína ATP-sintetase.
Ao receber esses íons ele reduz, produzindo água e ATP. Portanto, a análise do istótopo 18 O deve
evidenciar a presença do átomo na molécula de água.
Gabarito: E.
8. (FUVEST SP/1997)
Uma das causas de dor e sensação de queimação nos músculos, decorrentes de esforço
físico intenso, é a presença de muito ácido láctico nas células musculares. Isso ocorre quando
essas células:
a) realizam intensa respiração celular, com produção de ácido láctico.
b) recebem suprimento insuficiente de gás oxigênio e realizam fermentação.
c) realizam intensa respiração celular produzindo excesso de ATP.
d) recebem estímulos nervosos sucessivos e acumulam neurotransmissores.
e) utilizam o açúcar lactose como fonte de energia.
Comentários
Essa questão refere-se ao processo de fermentação lática que ocorre nas células do músculo
esquelético.
A alternativa A está errada, porque a produção de ácido lático acontece na fermentação lática
(isto é, na ausência ou baixa disponibilidade de oxigênio – hipóxia).
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A alternativa B está certa e é o nosso gabarito.
A alternativa C está errada, porque a dor muscular advém da acumulação de ácido lático,
devido à fermentação lática nos músculos.
A alternativa D está errada, porque estímulos nervosos não têm influência alguma no
acúmulo de ácido lático nos músculos.
A alternativa E está errada, porque a utilização de lactose não tem influência no acúmulo de
ácido lático nos músculos; este é proveniente da fermentação lática.
Gabarito: B.
9. (FUVEST SP/1994)
A respiração aeróbica fornece como produtos finais:
a) ácido pirúvico e água
b) ácido pirúvico e oxigênio
c) gás carbônico e água
d) oxigênio e água
e) oxigênio e gás carbônico
Comentários
A respiração celular aeróbica realiza a degradação de moléculas orgânicas, geralmente da
glicose, em gás carbônico e água, liberando neste processo energia. Ela possui três fases: a glicólise
(anaeróbica), o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons (aeróbicas). Portanto, a
alternativa certa é a letra C.
Vale lembrar que o ácido pirúvico, ou piruvato, é o produto final da glicólise (a primeira etapa
da respiração celular).
Gabarito: C.
10. (FUVEST SP/1988)
A fabricação de vinho e pão depende de produtos liberados pelas leveduras durante sua
atividade fermentativa. Quais os produtos que interessam mais diretamente à fabricação do
vinho e do pão, respectivamente?
a) álcool etílico, gás carbônico
b) gás carbônico, ácido lático
c) ácido acético, ácido lático
d) álcool etílico, ácido acético
e) ácido lático, álcool etílico
Comentários
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O processo utilizado na fermentação de bebidas alcóolicas e pães é a fermentação alcóolica,
cujos produtos são o álcool etílico (etanol) e gás carbônico. O álcool etílico dá origem às bebidas
alcóolicas enquanto o gás carbônico é responsável por fazer a massa dos pães crescerem.
Gabarito: A.
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Considerações finais
E aí, gostou do material? Esse é apenas um gostinho do que você pode ter no curso intensivo
de Biologia para Fuvest. No pacote completo, você terá acesso a aulas teóricas completas e
detalhadas, cheias de curiosidades, esquemas e figuras, fatos recentes e indicações dos temas que
devem ser memorizados ou vistos com mais atenção.
Além disso, o melhor método de estudar um conteúdo é resolvendo questões, e cada aula do
meu curso contém pelo menos 30 exercícios para você ficar treinar os assuntos nos quais tem mais
dificuldade e ficar afiado e pronto para qualquer tema que possa ser cobrado. Além disso, você
poderá testar sua evolução no curso através dos simulados. Nossos simulados são de alto nível, com
questões que exigem conhecimento abrangente da Biologia, funcionando como um termômetro
para medir sua preparação para prova.
E não podemos esquecer das videoaulas, nas quais eu explico os principais pontos do material
escrito e dou todos os bizus para você otimizar seu tempo de resolução de questões.
Importante! Você contará ainda com o Fórum de Dúvidas, onde eu estou
sempre de olho nas perguntas que chegam.
E não fecha esse arquivo ainda não! Deixei anexada uma questão do vestibular da FATEC, a
Faculdade de Tecnologia, para você ver como o assunto de metabolismo energético pode ser
cobrado por outras bancas. A Fatec possui uma maneira mais direta de cobrar os conceitos, sem
muitos rodeios ou textos de apoio, e bem menos integrada com outros temas de Biologia. Se você
se interessar, procure pelo link do curso intensivo de Biologia para a Fatec, ok?
Acesse agora o site do Estratégia Vestibulares e vem estudar comigo.
Vamos juntos buscar sua aprovação!
Grande abraço,
Bruna Klassa

Ps: eu estou também nas redes sociais! Siga-me lá no insta e face, porque eu sempre coloco uma
indicação de livro bacana, uma dica certeira sobre algum tema ou uma frase motivadora para dar
aquele up numa segunda-feira nublada. 😊
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(FATEC SP/2012)
Os esquemas, a seguir, evidenciam três maneiras diferentes através das quais a glicose
pode ser utilizada como fonte de energia necessária à manutenção da vida.

Assinale a alternativa correta sobre esses esquemas.
a) Os esquemas 1 e 3 ocorrem em ambientes totalmente anaeróbios para a produção de pães
e bolos.
b) O esquema 1 exibe a fermentação alcoólica realizada nas mitocôndrias de leveduras com
consumo de oxigênio.
c) O esquema 2 revela um processo aeróbio realizado nas mitocôndrias de lactobacilos e de
células musculares humanas.
d) O esquema 3 demonstra um processo aeróbio em que o gás oxigênio atua como agente
oxidante de moléculas orgânicas.
e) Os esquemas 1, 2 e 3 evidenciam processos aeróbios de obtenção de energia que ocorrem
em plantas e animais em geral.
Comentários
Percebe como essa questão não contextualiza o conteúdo, como ocorre na Fuvest? Não há
uma relação sobre como ocorre a produção de vinho, de pão, de combustível, de energia... Ela é
assertiva, vai direto no ponto. Vamos respondê-la:
O esquema 1 representa a fermentação alcoólica. Sabemos disso porque o produto final é o
etanol e o gás carbônico, com liberação de energia. O esquema 2 representa a fermentação lática, e
sabemos disso porque o produto final é o ácido lático, também com liberação de energia. Já o
esquema 3 representa a respiração celular aeróbica, e demonstra suas três etapas: a glicólise, o ciclo
de Krebs e a Cadeia transportadora de elétrons.
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Os processos de fermentação diferem da respiração celular, porque o aceptor final de
elétrons é um composto orgânico e não uma molécula externa como o oxigênio. Entretanto, a
fermentação também utiliza moléculas de glicose como fonte de energia e se inicia da mesma forma
que a respiração celular, com a glicólise. Assim, em ambos os casos de fermentação, é importante
lembrar que essa energia liberada (moléculas de ATP) se origina da degradação da molécula de
glicose em piruvato.
Como a cadeia transportadora de elétrons não ocorre nas fermentações, os 2 NADH
produzidos na glicólise não podem liberar seus elétrons para voltar a ser NAD+. Então, para que essa
regeneração do NAD+ ocorra, uma molécula orgânica serve como aceptor dos elétrons do NADH,
permitindo a volta do NAD+, que pode então atuar novamente na glicólise. A natureza dessa
molécula orgânica depende do organismo que está realizando a fermentação, podendo ser o etanol
ou o ácido lático.
Além disso, ambas as fermentações acontecem na ausência de oxigênio e no citosol da célula,
enquanto a respiração celular aeróbica tem suas duas últimas etapas ocorrendo no interior das
mitocôndrias. Assim:
A alternativa A está errada, porque o esquema 3 se refere à respiração celular, que é aeróbia
e não participa da produção de pães e bolos.
A alternativa B está errada, porque a fermentação alcoólica acontece no citosol, e não nas
mitocôndrias, e não utiliza oxigênio.
A alternativa C está errada, porque a fermentação lática acontece no citosol.
A alternativa D está certa e é o nosso gabarito.
A alternativa E está errada, porque os esquemas 1 e 2 são processos anaeróbicos.
Gabarito: D.
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