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BIOLOGIA PARA UNESP 

Olá, futuro aluno! Tudo bem? 

Está interessado no conteúdo que eu trouxe para você, para que conheça um pouco o 
Curso de Biologia Intensivo para a UNESP? 

Calma, que eu já vou mostrar! Antes, deixe eu me apresentar e apresentar o intuito desse 
curso para você! 

 

A PROFESSORA 

Eu sou a professora Carol Negrin, ou apenas Carol, professora 
de Biologia do Estratégia Vestibulares. Sou formada em Ciências 
Biológicas pela UNESP de São José do Rio Preto, em Licenciatura e 
Bacharelado, e sou mestre e doutora em Biologia Celular e Estrutural 
pela UNICAMP. 

Terminei minha pós-graduação em 2018 e, até entrar no 
Estratégia Vestibulares, minha carreira era puramente voltada ao 
campo acadêmico, da pesquisa. Mas, ao concluir o doutorado, eu 
percebi que gostaria de trabalhar com a Biologia como um todo 
novamente, e não mais permanecer focada em assuntos específicos. 
Isso porque eu considero a Biologia uma ciência linda, e ter 
conhecimento para falar sobre todos os seus aspectos é encantador 
para mim. 

E aqui estou, cheia de bagagem para compartilhar com vocês, cheia de vontade de fazer um 
trabalho excepcional e também muito empolgada por aprender cada vez mais, para que vocês 
também possam aprender cada dia mais comigo! Afinal, foram 11 anos me dedicando com muito 
afinco à Biologia e não seria agora que eu faria diferente. 

Até porque, agora, minha motivação é outra. É saber que eu ajudei você com aquele tema 
que lhe parecia um bicho de sete cabeças, que eu contribuí com sua formação e com a realização 
do seu sonho: passar no vestibular! 

Então, é para isso que eu estou aqui, para lhe auxiliar nessa jornada final, dando-lhe 
ferramentas de altíssima qualidade, para que você atinja seu objetivo dentro de alguns meses. 

 

Vamos juntos nessa? 
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O CURSO DE INTENSIVO DE BIOLOGIA PARA UNESP 

Com relação ao curso, como eu já disse, ele é um Curso Intensivo de Biologia. Isso quer 
dizer que é voltado a alunos que já tenham uma boa noção dos assuntos abordados na Biologia, 
mas que precisam estudar de forma mais direta, sem muitos rodeiros, nessa fase final da corrida 
pré-vestibular. 

Mas e se você é aquele aluno que ainda não tem tanta noção assim, mas acha que, com 
alguns meses de empenho, pode conseguir uma vaga no vestibular? É feito para você também! 
Pois é um curso completo, com teoria de qualidade e exercícios comentados e resolvidos com o 
objetivo de não deixar dúvidas. 

E se você não se dedicou muito aos estudos nos últimos tempos e mesmo assim está com 
vontade de pegar firme nessa reta final para ver se consegue colher bons frutos disso? 
Vestibulando, é feito para você também, claro! Pois, como já disse, esse Curso de Biologia é 
completo: abrange todas as matérias que podem cair numa prova de vestibular e muitos exercícios 
para que você possa praticar, fixar conteúdo e entender como determinado assunto pode ser 
cobrado em uma prova. 

Resumindo, é um curso feito para todos os tipos de aluno, tanto para aquele que precisa de 
um up e dar uma boa revisada quanto para aquele aluno que precisa entender muita coisa ainda. 
Até porque nunca é tarde para começar e é melhor dar início a uma pegada diferente agora do 
que esperar para o ano que vem. 

Além disso, ele é um Curso Intensivo de Biologia focado na prova da UNESP. Então, sua 
formulação leva em conta o que tem sido cobrado nas provas da UNESP dos últimos 20 anos, com 
enfoque principal nos últimos 10 anos. Dessa forma, apesar do conteúdo de cada assunto ser 
completo, o material fornece indícios do teor e da forma do que pode cair no vestibular da UNESP. 
Mas, é claro, sem deixar de lado outros pontos importantes, até porque não podemos ter certeza 
do que não será cobrado. 

Como eu já mencionei a você, apesar desse formato de curso ser mais direto, o Curso 
Intensivo de Biologia para UNESP é completo, pois contemplará todos os assuntos da Biologia que 
constam nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, uma vez que, de acordo com o seu 
edital, podem ser cobrados quaisquer temas dentro dessas diretrizes. 

Com o intuito de abordar todos esses assuntos e de maneira bastante didática, o 
cronograma desse curso apresenta 21 aulas divididas em 5 grandes blocos: 
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Claro que alguns blocos serão mais extensos do que outros, mas, dentro desse cronograma, 
conseguiremos abordar tudo o que pode cair na sua prova de vestibular! 

E, para cumprir a minha parte da missão, que é oferecer a você um material sólido e de 
qualidade na modalidade intensiva do curso de Biologia para o Vestibular da UNESP, eu: 

➢ vou explorar o que há de mais importante na teoria, atentando-o para os assuntos mais 
recorrentes nas provas dos últimos anos, fazendo uso tanto do livro digital (aulas em PDF) 
quanto das videoaulas; 

➢ vou resolver e comentar uma lista de questões referentes a cada aula, customizada e com 
foco no Vestibular da UNESP. Caso o tema em questão seja pouco cobrado nele, teremos 
exercícios de outras universidades que julgo relevantes para seu aprendizado, tanto em 
relação à fixação do conteúdo quanto para praticar como os temas da aula podem cair 
numa prova, o que será fundamental para a qualidade da sua aprendizagem; 

➢ vou lhe dar acesso, no início de cada aula em PDF, a uma tabela contendo conceitos-chave 
da biologia, os quais serão de grande importância para a aprendizagem do conteúdo e que 
o acompanhará por todo o curso; 

➢ irei atendê-lo quando surgirem dúvidas, tanto em relação à teoria quanto em relação à 
resolução dos exercícios, por meio do nosso Fórum; 

➢ vou realizar eventos, juntamente com outros professores da equipe do Estratégia 
Vestibulares, como webinários e simulados, para atualizá-lo e disseminar informações 
relevantes quanto aos estudos e/ou vestibular. 

 Então você pode ver que o curso não será completo somente no quesito conteúdo. 
Também será completo no sentido de que proporcionará diversos meios de aprendizagem: 
teremos material em PDF, videoaulas, fórum de dúvidas, simulados, webinários, blogs e outras 
coisinhas mais. 

 

Tudo isso focado na sua aprendizagem e aprovação no vestibular que você tanto 
sonha! 

 

O VESTIBULAR DA UNESP 

O Vestibular da UNESP, de 2003 até 2018, acontecia duas vezes ao ano, o que permitia ao 
aluno conquistar uma vaga para iniciar a graduação no meio ou no início do ano seguinte à 
aplicação da prova. No entanto, nem todos os cursos disponibilizavam vagas no vestibular de meio 
de ano. Na verdade, a disponibilidade era para uma pequena porção dos cursos de graduação 
ofertados pela UNESP.  

Em 2019 houve uma mudança. O vestibular de meio de ano foi suspenso, permanecendo 
apenas o vestibular de verão. Porém a estrutura da prova se manteve a mesma: composta por 
duas fases distintas.  

 A primeira fase é composta por uma prova de Conhecimentos Gerais, contendo 90 
questões de múltipla escolha, que devem ser resolvidas em no máximo 4 horas e 30 minutos. São 
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apenas 3 minutos para cada questão. Portanto, foco na resolução e atenção ao tempo são 
primordiais. Dentre as 90 questões, 30 são voltadas para cada uma das seguintes áreas: 

➢ Linguagem e Códigos: Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte; 
➢ Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia; 
➢ Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Química, Física e Matemática. 

 

A segunda fase conta com dois dias seguidos de provas de Conhecimentos Específicos, cada 
um com duração máxima de 4 horas e 30 minutos. São 36 questões discursivas e uma redação 
organizadas da seguinte forma: 

➢ 1º dia: 12 questões de Ciências Humanas e 12 de Ciências da Natureza e Matemática; 
➢ 2º dia: 12 questões de Linguagens e Códigos e 1 Redação em gênero dissertativo. 

 

O Vestibular UNESP 2020 já tem suas datas! 

 Em 2019, a prova de primeira fase será no dia 15 de novembro, e as 
provas de segunda fase serão nos dias 15 e 16 de dezembro.  

 

Classifica-se, para a segunda fase, um número de candidatos referente ao número de vagas 
do curso multiplicado por 10. Dessa forma, um grande número de candidatos consegue seguir na 
disputa por uma vaga. Uma coisa que você deve levar em consideração é: tanto a primeira como a 
segunda fase vale 100 pontos, ou seja, elas têm o mesmo peso. Então, acertar o maior número de 
questões possível na primeira fase permite a você garantir mais facilmente uma boa colocação 
geral e sua tão sonhada vaga. 

No Vestibular UNESP 2019 foram 98.224 inscritos para o total de 7.365 vagas 
disponibilizadas nos cursos de graduação da UNESP. A relação candidato/vaga, ou seja, a 
concorrência, foi bastante variável. Os cinco cursos mais concorridos foram:  

 

Cursos de Graduação Relação candidato/vaga 

Medicina (Botucatu) 307,8 

Psicologia – Integral (Bauru) 53,7 

Direito – Matutino (Franca) 53,5 

Medicina Veterinária (Botucatu) 38 

Arquitetura e Urbanismo (Bauru) 36,3 
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A partir desses dados, vestibulando, vemos que a missão a que você está se propondo pode 
não ser tão fácil. No entanto, não será impossível. Nós, do Estratégia Vestibulares, acreditamos 
piamente que dedicação e foco nos estudos associados a um material de excelente qualidade 
farão você atingir seu objetivo: uma vaga no curso dos seus sonhos. 

E, uma vez atingido o seu objetivo, você estudará em uma das principais universidades do 
país e da América Latina. A UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – foi 
criada em 1976 e, hoje, conta com 34 campi em 24 cidades do estado de São Paulo. São mais de 
3,7 mil professores, 136 cursos de graduação e 149 programas de pós-graduação. Dessa forma, a 
UNESP tem como compromisso ser referência na formação profissional de qualidade e no 
desenvolvimento de inovações tecnológicas. 

 

 

A BIOLOGIA NO VESTIBULAR DA UNESP 

Já mostrei a você como o Vestibular da UNESP está organizado. Mas e a disciplina de 
Biologia? O que mais cai na prova da UNESP? 

Observe o gráfico abaixo: 

 

 



Prof. Carol Negrin 
UNESP 2020 

8 
35 

  

 

Biologia para UNESP 2020 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

Os dados apresentados no gráfico são referentes aos temas de Biologia que mais caíram na 
primeira fase do Vestibular UNESP dos últimos 10 anos. Veja que mais de 50% das questões foram 
relativas a: Reino Vegetal/Fungos/Protoctistas/Bactérias (21%), Fisiologia Animal (18%) e Ecologia 
(14%). 

Mas percebam que esses temas abrangem grande quantidade de assuntos, isto é, existe 
muito conteúdo dentro de cada um desses tópicos. Então, é interessante restringirmos um pouco 
mais essa análise. Vamos olhar para os principais temas, por exemplo: 

➢ Dentro de Reino Vegetal/Fungos/Protoctistas/Bactérias, Fisiologia Vegetal e Fotossíntese 
foram os conteúdos mais cobrados, num percentual de 37% e 32%, respectivamente; 

➢ Dentro de Fisiologia Animal, entre os diversos sistemas corporais que podem ser cobrados, 
Sistema Respiratório e Sistema Endócrino se destacaram, com percentual de 29% e 25%, 
respectivamente; 

➢ E dentro de Ecologia, Fluxo de Energia e de Matéria são os conteúdos que mais caem, com 
percentual de 24% e 20%, respectivamente.  

 

Se desconsiderarmos, por um momento, o tema Fisiologia Animal, conseguimos concluir 
que Fotossíntese é um dos conteúdos de maior importância, pois, além de ser muito cobrado em 
sua essência, muitos dos processos estudados em Fisiologia Vegetal e Fluxo de Energia e de 
Matéria estão relacionados direta ou indiretamente com o processo fotossintético. 

Portanto, isso nos mostra que existe um perfil, um padrão. Mas o gráfico também nos 
indica que qualquer tema tem potencial de ser cobrado, sim! Então, o que estou apresentando a 
você não é o que não merece sua atenção, mas um direcionamento para ajudá-lo a guiar seus 
estudos.  

   

Vale deixar claro que, na Biologia todos os assuntos são 
interligados. Cada um deles tem sua importância para o 
entendimento global dos processos biológicos. É a partir do 
entendimento de um tema mais simples que você obtém 

embasamento para compreender temas mais complexos e robustos. Então, nada deve ser 
deixado de lado ou subestimado, pois na Biologia tudo anda junto!  

 

Assim, a metodologia de estudos que estou oferecendo a você será um diferencial para que 
consiga um excelente desempenho no Vestibular da UNESP. Estou focada em lhe fornecer um 
material completo de Biologia, com teoria de qualidade, videoaulas, lista de exercícios resolvidos e 
comentados, tudo isso direcionado para sua instituição, a UNESP. 

 E, já que Fotossíntese é um assunto muito cobrado no Vestibular da UNESP, veja abaixo a 
amostra do Curso Intensivo de Biologia para UNESP que preparei para você! E siga até a última 
página do meu arquivo para conhecer como esse mesmo tema pode constar no vestibular de uma 

outra instituição.         
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS – METABOLISMO ENERGÉTICO 

Agora sim, preparado para conhecer um pouquinho do que lhe espera no Curso Intensivo 
de Biologia para UNESP? 

Neste material demonstrativo, nós estudaremos um dos processos do metabolismo 
energético das células, que é a Fotossíntese. Seus aspectos foram questões de prova por 10 vezes 
nas provas de 1ª fase dos últimos 10 anos, tanto de maneira direta, no que diz respeito a apenas 
as reações que ocorrem no processo, quanto de maneira interligada com outros assuntos, como 
Características Morfológicas de Plantas, Ecologia, Fisiologia Vegetal e outros processos 
metabólicos, como Respiração e Fermentação. 

 

Mas, antes de entrarmos no tema que trouxe a você, vamos falar um pouco sobre o 
que é metabolismo energético. 

   

Todos os seres vivos apresentam características universais: estrutura celular, material 
genético, metabolismo e capacidade de reprodução. Metabolismo se refere ao conjunto de 
reações químicas que ocorrem em uma célula viva. Tais reações envolvem diversos processos que 
utilizam energia, como transporte, absorção, síntese e degradação de moléculas. Nesses 
processos, moléculas são modificadas ou transformadas em moléculas de maior ou menor energia. 

 

Metabolismo é conjunto de reações químicas que acontecem em uma célula, em que moléculas 
são transformadas em outras de maior ou menor energia. 

 

As reações químicas fundamentais são classificadas em dois tipos: reações de síntese e 
reações de degradação. Nas reações de síntese, moléculas mais simples são unidas para formarem 
moléculas mais complexas. Já nas reações de degradação, moléculas complexas são quebradas 
(decompostas) em moléculas mais simples. Por exemplo: a união de moléculas de glicose para 
formar glicogênio é uma reação de síntese, enquanto a quebra da molécula de glicogênio para 
liberação de moléculas de glicose é uma reação de degradação. 

O metabolismo pode ser dividido em anabolismo, que é o conjunto de reações de síntese, e 
catabolismo, que é o conjunto de reações de degradação. Tanto o anabolismo quanto o 
catabolismo envolvem a transformação da energia. Os processos anabólicos precisam receber 
energia para que possam acontecer. Por outro lado, os processos catabólicos liberam energia. 
Observe o esquema abaixo, que resume tudo o que falamos até aqui: 
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Nos organismos vivos, há quatro tipos de processos que envolvem o metabolismo 
energético: respiração celular, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. A respiração celular e a 
fermentação são processos anabólicos, enquanto a fotossíntese e a quimiossíntese são processos 
catabólicos. 

Como mencionado anteriormente, a energia é transformada nas reações metabólicas. Tal 
transformação envolve transferência de energia de uma molécula para outra, a qual é realizada 
por enzimas e coenzimas. A energia liberada pela degradação das moléculas de maior energia, 
como de alimentos, deve ser armazenada temporariamente antes que possa ser empregada na 
síntese das várias outras moléculas de que a célula necessita. Assim, energia é armazenada na 
forma de ligações químicas (ligações covalentes) em moléculas chamadas de carreadoras, como o 
ATP. 

A adenosina trifosfato ou ATP é a molécula carreadora mais importante que as células 
possuem. É composta por uma base nitrogenada do tipo adenina ligada a um monossacarídeo do 
tipo ribose, que se liga a três grupos fosfatos (Fig. 1). 

 
Figura 1. Estrutura da molécula de ATP (Fonte: Shutterstock). 

 

O ATP é produzido por uma reação de fosforilação, na qual um grupo fosfato é adicionado à 
molécula de adenosina difosfato ou ADP. Quando a energia armazenada na molécula de ATP é 
necessária, ocorre a quebra da ligação de um dos seus grupos fosfatos, formando ADP e fosfato (P) 
(Fig. 2). A molécula de ADP regenerada pela degradação do ATP fica disponível para um novo ciclo 
de fosforilação e armazenamento de energia proveniente dos alimentos. 
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Figura 2. Esquema da síntese e degradação do ATP (Fonte: Shutterstock). 

 

A reação de quebra do ATP em ADP libera grande quantidade de energia, que é, então, 
utilizada pela célula nas mais variadas funções, como no transporte ativo de íons através da 
membrana, em reações de síntese de macromoléculas, no movimento e na produção de calor. 
Dessa forma, o ATP é conhecido como a moeda de energia da célula. 

Outra maneira da célula obter energia é por meio de reações químicas em que ocorre a 
transferência de elétrons. Tais reações são do tipo oxidação-redução. Nelas, o reagente que perde 
elétrons fica oxidado e o reagente que recebe elétrons fica reduzido. Além de ganhar ou perder 
elétrons, as moléculas ganham ou perdem prótons hidrogênio (H+). Assim, numa reação de 
redução, a molécula que ganha um átomo de hidrogênio também ganha dois elétrons, enquanto 
uma molécula que perde um H+ também perde dois elétrons. 

Algumas moléculas carreadoras estão envolvidas no transporte de elétrons e de prótons H+. 
São as coenzimas NAD+, NADP+ e FAD. Ao receberem hidrogênio e elétrons, essas moléculas se 
tornam reduzidas. 

 

  

Agora que você já sabe os aspectos gerais do metabolismo energético 
e como ocorre o armazenamento de energia e a transferência de 
elétrons de íons H+, podemos começar a falar sobre a Fotossíntese, 
para que você gabarite esse tema na sua prova!  
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FOTOSSÍNTESE 

Todos os animais e a maioria dos microrganismos dependem da captação contínua de 
grandes quantidades de compostos orgânicos (ricos em carbono) do ambiente, para obterem a 
energia metabólica que rege a vida. E quem produz praticamente todos os materiais orgânicos 
necessários pelas células vivas? São os organismos fotossintetizantes, por meio de um processo 
denominado fotossíntese.  

A fotossíntese é o processo pelo qual plantas, algas e cianobactérias utilizam energia 
luminosa para produção de compostos orgânicos altamente energéticos a partir de compostos 
inorgânicos simples. Isso é possível, pois esses organismos têm a capacidade de transformar a 
energia luminosa em energia química, a qual é utilizada para produzir seu próprio alimento, sendo, 
por isso, chamados de organismos autotróficos (do grego auto = próprio + trophos = alimento) ou 
fotoautotróficos (do grego photo = luz). 

 

A fotossíntese é o processo de utilização da energia luminosa para produção 
de compostos orgânicos altamente energéticos a partir de compostos 
inorgânicos simples. 

 

A equação química geral da fotossíntese é: 

 

 

Como podemos ver, água e gás carbônico são moléculas essenciais para que a fotossíntese 
ocorra. A água é obtida do meio. Em plantas, ela provém do solo, sendo absorvida por meio das 
raízes e transportada para as folhas por capilaridade, através de vasos condutores (xilema). Já o 
gás carbônico, fonte de carbono para produção da molécula orgânica (de glicose), é obtido 
diretamente do ar atmosférico, entrando nas células por difusão. Em plantas, o ar penetra nas 
folhas pela abertura de poros chamados de estômatos, presentes na epiderme da folha. Mais 
detalhes das estruturas citadas serão estudados nas aulas de Botânica. 

Os seres fotossintetizantes são essenciais para a manutenção da vida na Terra. Além de 
serem a base da cadeia alimentar, regulam as taxas dos gases oxigênio e carbônico na biosfera, 
mantendo-os em concentrações adequadas para a sobrevivência dos seres vivos. 

 

LUZ E PIGMENTOS FOTOSSINTETIZANTES 

A energia da luz solar pode ser captada pelos organismos autotróficos graças à presença de 
pigmentos fotossintetizantes nas suas células.  
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A radiação solar é composta por diversos comprimentos de onda, sendo o olho humano 
capaz de distinguir os comprimentos que compõem a luz branca, também chamada de luz visível. 
Ao passar por um prisma, a luz branca é decomposta em diversas cores, as cores do arco-íris, 
sendo que cada cor abrange uma faixa do comprimento de onda (Fig. 3). 

 
Figura 3. Espectro da luz visível e da luz invisível (nm – nanômetros) (Fonte: Shutterstock). 

 

Os pigmentos fotossintetizantes conseguem absorver alguns comprimentos de onda da luz 
solar, refletindo os demais comprimentos. O principal pigmento fotossintetizante é a clorofila, um 
pigmento verde. Ele apresenta essa coloração porque é ela que esse pigmento reflete, uma vez 
que consegue absorver apenas os comprimentos de onda das faixas azul e vermelha. 

Existem vários tipos de clorofila, cada um deles capaz de absorver a luz de maneira mais 
eficiente em uma faixa de comprimento de onda específico dentro do espectro das luzes azul e 
vermelha. São eles: clorofila A, clorofila B e clorofila C. A clorofila A ocorre em todos os 
eucariontes fotossintetizantes e nas cianobactérias, e tem pico ótimo de absorção de luz no 
comprimento de onda de 700 nanômetros. A clorofila B ocorre nas plantas terrestres e nas algas 
verdes e absorvem luz preferencialmente no comprimento de onda de 680 nanômetros. E a 
clorofila C ocorre nas algas pardas e nas diatomáceas. 

Nos organismos eucariontes, pigmentos ficam localizados na membrana dos tilacoides, 
presentes no estroma do cloroplasto. As reações químicas da fotossíntese acontecem no estroma. 
Portanto, nos organismos fotossintetizantes, o processo de fotossíntese ocorre nos cloroplastos. 

Nas bactérias fotoautotróficas, a fotossíntese ocorre no citosol, uma vez que são seres que 
não apresentam organelas, bem como cloroplastos. O pigmento fotossintetizante desses seres é a 
bacterioclorofila, que absorve comprimentos de onda na faixa da luz infravermelha, invisível aos 
olhos humanos. 
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ETAPAS DA FOTOSSÍNTESE 

A fotossíntese não ocorre em apenas uma etapa e diversas são as reações que ocorrem 
durante o processo. Dessa forma, a fotossíntese é dividida em: 

➢ 1) Fase clara ou fotoquímica: ocorrem os processos que dependem da luz. Assim, essa 
etapa acontece na membrana dos tilacoides, onde estão presentes as clorofilas. 
 

➢ 2) Fase escura ou química (ou enzimática): ocorrem as reações químicas que não 
dependem da luz. Essa fase acontece no estroma dos cloroplastos. 

 

 

 

Vimos que a fotossíntese produz glicose e oxigênio. No entanto, a principal função desse 
processo é a produção de alimento (glicose) para as plantas, uma vez que, assim como organismos 
heterotróficos, seres autotróficos precisam realizar a respiração celular, que é o processo pelo qual 
os organismos obtêm a energia necessária para o funcionamento celular. 

 

Organismos autotróficos também precisar realizar respiração celular para que sobrevivam. 

 

As moléculas de glicose são produzidas na fase escura da fotossíntese, a partir da absorção 
do gás carbônico atmosférico. Esse processo de incorporação de elementos da atmosfera é 
chamado de fixação. No entanto, para que o gás carbônico fixado seja transformado em glicose, 
são necessários três elementos básicos: energia (ATP), íons hidrogênio e elétrons (ambos 
transportados através de moléculas de NADPH). Esses elementos são provenientes da fase clara da 
fotossíntese, responsável, então, por fornecer condições para que a principal fase da fotossíntese 
aconteça.  

 

Isso que acabei de mencionar é importante que você tenha em 
mente, pois resume o processo fotossintético. Mas também 
precisamos entender melhor os detalhes de cada uma dessas 
etapas. Então vamos lá: 

 

Etapas da fotossíntese

Fase clara ou fotoquímica

Fase escura ou bioquímica ou enzimática
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Fase clara ou etapa fotoquímica 

A etapa fotoquímica tem início com a captação da energia luminosa pela clorofila, presente 
na membrana dos tilacoides1. Essa captação resulta na degradação da molécula de água, processo 
denominado fotólise da água (do grego photo = luz + lysis = quebra). Nele há liberação de íons de 
hidrogênio (H+), elétrons (e-) e oxigênio (O2), que é liberado para o meio ambiente.  

 

 

 

Os elétrons produzidos são capturados por uma outra molécula, chamada de cofator. Do 
cofator, eles passam por uma cadeia de complexos proteicos presentes na membrana dos 
tilacoides denominados citocromos. Conforme os elétrons caminham de um citocromo para outro, 
parte de sua energia é liberada e usada para bombear os H+ produzidos nos tilacoides para o 
estroma do cloroplasto. Esse bombeamento de prótons gera energia suficiente para que as 
enzimas produtoras de ATP (ATP sintetase) fosforilem a molécula de ADP em ATP. 

 

Equação geral da etapa fotoquímica: 

 

 

Nessa reação é possível constatar que o oxigênio produzido pela fotossíntese é 
proveniente da molécula de água, e não do CO2. 

 

Fase escura, bioquímica ou enzimática 

A fase escura da fotossíntese ocorre no estroma dos cloroplastos. É assim chamada por não 
depender diretamente da energia luminosa para acontecer. No entanto, suas reações podem 
ocorrer tanto na presença quanto na ausência de luz. Essa etapa é mais lenta que a etapa 
fotoquímica e necessita da atividade de diversas enzimas. Desse modo, também pode ser chamada 
de etapa enzimática. 

Na etapa bioquímica, o CO2 do meio ambiente é incorporado pela célula por difusão e 
transformado em glicose, uma molécula orgânica de alto valor energético. Para tanto, os 
organismos fotoautotróficos necessitam do ATP como doador de energia para que as reações 
aconteçam, e do NADPH + H+ como doador de hidrogênios e elétrons. No processo de 
transferência dos átomos de hidrogênio para a produção de carboidratos, o NADPH + H+ se 
transforma em NADP, o qual fica novamente disponível para receber prótons na etapa 
fotoquímica.  

 
1 Se você está em dúvida sobre o que são tilacoides, estroma e mais características dos 

cloroplastos, procure mais informações na Aula 03 do Curso de Biologia Intensivo para a Unesp.       
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Equação geral da etapa bioquímica: 

 

 

As reações químicas que compõem a etapa bioquímica da fotossíntese são numerosas e 
relativamente complexas. Elas constituem o ciclo de Calvin, ou ciclo de fixação do carbono, ou 
ciclo das pentoses (Fig. 4). Esse ciclo envolve três fases, que serão apresentadas resumidamente:  

➢ Carboxilação: ocorre a adição (fixação) de 3 moléculas de CO2 provenientes do ar (1 
carbono) a 3 moléculas de ribulose bifosfato (5 carbonos), formando 6 moléculas de 3-
fosfoglicerato (3 carbonos). Essa reação é catalisada pela enzima rubisco (RuBP); 

➢ Redução: ocorre a formação do gliceraldeído-3-fosfato a partir das 3 moléculas de 3-
fosfoglicerato para; 

➢ Regeneração: a regeneração de 5 das 6 moléculas de ribulose bifosfato formadas, para que 
possam retomar o ciclo. Apenas 1 molécula de gliceraldeído-3-fosfato é destinada à 
produção de açúcares. 

 
Figura 3. Ciclo de Calvin. Esquema mostrando as vias metabólicas principais que possibilitam que moléculas orgânicas sejam produzidas a 

partir do CO2 (Adaptada de Alberts et al., 2017). 

 

Como você pode ver, o ciclo de Calvin não produz glicose, mas gliceraldeído-3-fosfato, 
sendo a glicose produzida a partir dele, por meio de outras reações. Além disso, não são apenas 
açúcares, como a glicose, que são produzidos pelo gliceraldeído-3-fosfato, mas também gorduras e 
aminoácidos. 
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Os açúcares gerados pela fixação de carbono podem ser armazenados como amido ou 
consumidos para produzir ATP no processo de respiração celular. Dessa forma, os processos de 
respiração celular e fotossíntese estão intimamente relacionados. Na fotossíntese são produzidos 
o alimento e o oxigênio que serão utilizados na respiração celular do próprio organismo 
fotossintetizante ou dos organismos heterotróficos, sendo por meio da respiração que os 
organismos obterão energia (ATP) necessária para a manutenção das demais atividades celulares 
e, portanto, da vida. 

 

 Visto que grande parte dos organismos fotossintetizantes 
também realiza respiração celular, a taxa de oxigênio produzida no 
processo de fotossíntese deve ser maior ou igual à taxa consumida pela 
respiração. Caso isso não ocorra, esses seres não terão energia 
suficiente para suprir suas necessidades e morrerão. Isso quer dizer 

que a taxa metabólica dos seres fotossintetizantes deve estar acima ou ser equivalente ao 
ponto de compensação luminoso (ou fótico). 

 O ponto de compensação luminoso corresponde à intensidade luminosa em que a taxa 
da atividade fotossintética é igual à taxa da atividade respiratória. Nesse ponto, o ser 
fotossintetizante consome na respiração uma quantidade de oxigênio equivalente à 
quantidade produzida desse gás na fotossíntese, ou consome na fotossíntese uma 
quantidade de gás carbônico equivalente à quantidade produzida dele na respiração.  

 Observando gráfico abaixo, note que B corresponde ao ponto de compensação 
luminoso, no qual a taxa de fotossíntese é igual à de respiração. Na faixa entre A e B, o 
organismo está abaixo do ponto de compensação. E, a partir do ponto B, o organismo está 
acima do ponto de compensação. Um organismo que se mantiver no ponto de 
compensação ou abaixo dele não sobrevive por muito tempo. 
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QUESTÕES SOBRE FOTOSSÍNTESE NA UNESP 

 

 Abaixo, segue uma lista de questões da UNESP referentes ao tema aqui estudado. Elas 
estão detalhadamente comentadas, ponto a ponto. Essa é uma característica muito positiva do 
nosso material, que fornece a você o entendimento do porquê de as alternativas estarem 
corretas ou incorretas. E esse nível de detalhamento você encontra em todas as aulas! 

 

1. (2018/UNESP – Universidade Estadual Paulista) 

 Os gráficos apresentam as taxas de respiração e de fotossíntese de uma planta em 
função da intensidade luminosa a que é submetida. 

 

 De acordo com os gráficos e os fenômenos que representam, 

a) no intervalo A-B a planta consome mais matéria orgânica que aquela que sintetiza e, a 
partir do ponto B, ocorre aumento da biomassa vegetal. 

b) no intervalo A-C a planta apenas consome as reservas energéticas da semente e, a partir 
do ponto C, passa a armazenar energia através da fotossíntese. 

c) a linha 1 representa a taxa de respiração, enquanto a linha 2 representa a taxa de 
fotossíntese. 

d) no intervalo A-C a planta se apresenta em processo de crescimento e, a partir do ponto 
C, há apenas a manutenção da biomassa vegetal. 

e) no intervalo A-B a variação na intensidade luminosa afeta as taxas de respiração e de 
fotossíntese e, a partir do ponto C, essas taxas se mantêm constantes. 

Comentários: 

 Antes de respondermos a essa questão, vale a pena identificarmos que 1 representa a 
curva da taxa de fotossíntese, uma vez que aumenta de acordo com a intensidade luminosa (até 
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atingir o platô), e que 2 representa a taxa de respiração da planta, que é constante durante 
todo o dia, independentemente da intensidade luminosa. A partir dessa identificação e da 
análise das alternativas, temos que: 

 A alternativa correta é a letra a. No intervalo A-B a planta está abaixo do seu ponto de 
compensação fótico, ou seja, está consumindo mais matéria orgânica por meio da respiração 
celular do que produzindo-a através da fotossíntese. 

 A alternativa b está incorreta, pois, a partir do ponto B, quando se está acima do ponto 
de compensação fótico, a planta já passa a armazenar energia produzida pela fotossíntese. 

 A alternativa c está incorreta, pois, como já dissemos, a linha 1 representa a fotossíntese, 
enquanto a linha 2 representa a respiração, um processo constante nos organismos vivos 
(representado pela reta). 

 A alternativa d está incorreta, pois a planta consegue crescer apenas a partir do 
momento em que produz mais energia do que gasta, ou seja, acima do ponto B. 

 E a alternativa e está incorreta, pois a intensidade luminosa não afeta a taxa respiratória 
em nenhuma condição, já que esse processo não depende da luz. 

 Note que, para responder a essa questão, você deveria dominar, além da fotossíntese, 
aspectos da respiração celular. Ambos constam na Aula 03 do Curso de Biologia Intensivo para a 
UNESP. 

Gabarito: A 

 

2. (2017/UNESP – Universidade Estadual Paulista)     

 Em uma matéria sobre o papel das plantas na redução da concentração atmosférica dos 
gases do efeito estufa, consta a seguinte informação: 

 O vegetal “arranca” o carbono, que é o C do CO2, para usar de matéria-prima para o seu 
tronco, e devolve para a atmosfera o O2, ou seja, oxigênio. 

(Superinteressante, maio de 2016. Adaptado.) 

 Tal informação refere-se à 

a) respiração celular e está correta, uma vez que, nas mitocôndrias, o carbono do CO2 é 
disponibilizado para a síntese de tecidos vegetais e o O2 é devolvido para a atmosfera. 

b) fotossíntese e está correta, uma vez que, através desse processo, a planta utiliza o 
carbono na síntese de seus tecidos, devolvendo para a atmosfera o oxigênio do CO2. 

c) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o carbono do CO2 é utilizado na síntese de 
carboidratos que serão consumidos na respiração celular, mas não como matéria-prima do 
tronco. 

d) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o oxigênio liberado para atmosfera provém da 
reação de decomposição da água, e não do CO2 que a planta capta da atmosfera. 
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e) respiração celular e está incorreta, uma vez que o O2 liberado para atmosfera tem origem 
na quebra de carboidratos na glicólise, da qual também resulta o carbono que irá compor os 
tecidos vegetais. 

Comentários: 

 A informação se refere ao processo de fotossíntese, que é realizado por plantas e produz 
carboidratos e oxigênio a partir de gás carbônico (CO2) e água (H2O). No entanto, ela está 
incorreta quando afirma que o oxigênio (O2) produzido é proveniente da degradação da 
molécula de CO2. Na verdade, a molécula de O2 é proveniente da degradação (fotólise) da 
molécula da água, reação que ocorre na etapa fotoquímica da fotossíntese: 

 

 

 Os átomos de O provenientes da degradação do CO2 são utilizados na produção das 
moléculas de carboidratos, na etapa bioquímica do processo: 

 

 Dessa forma, a alternativa correta é a letra d. 

 Tal informação não poderia se referir à respiração celular, pois esta é um processo de 
produção de CO2 e H2O a partir de moléculas orgânicas e de O2. Mais uma vez, você deveria 
entender sobre a respiração celular, além da fotossíntese. 

Gabarito: D 

 

3. (2017/UNESP – Universidade Estadual Paulista) 

Os elementos químicos hidrogênio e oxigênio estão presentes em todos os seres vivos. A 
combinação destes elementos pode formar a água, fundamental para a vida, assim como a 
água oxigenada, tóxica para as células. As equações químicas a seguir são exemplos de 
reações que ocorrem em seres vivos e que envolvem os elementos hidrogênio e oxigênio. 

 

1. água → oxigênio + íons de hidrogênio 

2. água oxigenada → água + gás oxigênio 

3. oxigênio + íons de hidrogênio → água 

 

As reações químicas 1, 2 e 3 ocorrem, respectivamente, em 

a) cloroplastos, peroxissomos e mitocôndrias. 

b) peroxissomos, mitocôndrias e cloroplastos. 

c) mitocôndrias, peroxissomos e cloroplastos. 

d) mitocôndrias, cloroplastos e peroxissomos. 

e) cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomos. 
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Comentários: 

  A reação que causa a quebra da molécula de água, chamada de fotólise da água, ocorre 
nos cloroplastos, mais especificamente no tilacoides, na etapa fotoquímica do processo de 
fotossíntese. 

 A reação de transformação da água oxigenada em água e oxigênio ocorre nos 
peroxissomos. A enzima responsável por fazer essa conversão é a catalase. 

 A reação de transformação de moléculas de oxigênio e hidrogênio em água ocorre nas 
mitocôndrias, durante o processo de respiração celular, mais especificamente na etapa da 
cadeia transportadora de elétrons. A água é formada quando o oxigênio, o aceptor final elétron, 
recebe, além desses elementos, dois H+. 

 Portanto, a alternativa correta é a letra a.  

 Observe que, para responder a essa questão, além de saber sobre cloroplastos, 
mitocôndrias e os processos metabólicos que neles ocorrem, você deveria se lembrar da função 
de uma outra organela citoplasmática, o peroxissomo. Detalhes sobre essa e outras organelas 

você encontra na Aula 02 do Curso de Biologia Intensivo para a UNESP. 😉 

Gabarito: A 

 

4. (2016/UNESP – Universidade Estadual Paulista) 

Quatro espécies de micro-organismos unicelulares foram isoladas em laboratório. Para 
determinar como esses seres vivos obtinham energia, cada espécie foi inserida em um tubo 
de ensaio transparente contendo água e açúcares como fonte de alimento. Os tubos foram 
rotulados em 1, 2, 3 e 4, e submetidos ao fornecimento ou não de recursos como gás 
oxigênio (O2) e luz. Após certo tempo, verificou-se a sobrevivência ou a morte desses 
organismos nessas condições. 

 

Os resultados permitem concluir corretamente que os micro-organismos presentes nos 
tubos 1, 2, 3 e 4, são, respectivamente, 

a) anaeróbios obrigatórios, aeróbios, anaeróbios facultativos e fotossintetizantes. 

b) aeróbios, fotossintetizantes, anaeróbios obrigatórios e anaeróbios facultativos. 

c) anaeróbios facultativos, fotossintetizantes, aeróbios e anaeróbios obrigatórios. 
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d) anaeróbios facultativos, aeróbios, fotossintetizantes e anaeróbios obrigatórios. 

e) anaeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos, aeróbios e fotossintetizantes. 

Comentários: 

 Analisando a tabela, conseguimos chegar às seguintes conclusões:  

 O microrganismo 1 é anaeróbio obrigatório (ou estrito), pois não sobrevive na presença 
de oxigênio, sendo que o fator luz independe para sua sobrevivência. 

 O microrganismo 2 é anaeróbio facultativo, pois sobrevive independentemente da 
presença ou da ausência de oxigênio. Seu organismo se adapta às condições do meio.  

 O microrganismo 3 é aeróbio, pois sobrevive apenas na presença de oxigênio, não 
importando se a luz está ou não presente. 

 E o microrganismo 4 é fotossintetizante, pois sobrevive apenas na presença de luz.  

 Portanto, a alternativa correta é a letra e.  

 Veja que, nessa questão, o tema fotossíntese é cobrado de forma mais relax. Mas é 
cobrado! E, claro, o entendimento de outros conceitos sobre metabolismo deve ser dominado 
para que a questão seja corretamente respondida. 

Gabarito: E 

 

5. (2015/UNESP – Universidade Estadual Paulista)     

 Em 2014, os dois equinócios do ano foram em 20 de março e 23 de setembro. O primeiro 
solstício foi em 21 de junho e o segundo será em 21 de dezembro. Na data do solstício de 
verão no hemisfério Norte é solstício de inverno no hemisfério Sul, e na data do equinócio de 
primavera no hemisfério Norte é equinócio de outono no hemisfério Sul. A figura representa 
esses eventos astronômicos: 

 
(www.infoescola.com. Adaptado.) 



Prof. Carol Negrin 
UNESP 2020 

23 
35 

  

 

Biologia para UNESP 2020 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

 Considere duas plantas de mesma espécie e porte, mantidas sob iluminação natural e 
condições ideais de irrigação, uma delas no hemisfério Norte, sobre o Trópico de Câncer, e a 
outra em mesma latitude e altitude, mas no hemisfério Sul, sobre o Trópico de Capricórnio. 

 Considerando os períodos de claro e escuro nos dias referentes aos equinócios e 
solstícios, é correto afirmar que: 

a) no solstício de verão no hemisfério Norte, a planta nesse hemisfério passará mais horas 
fazendo fotossíntese que respirando. 

b) no solstício de verão no hemisfério Sul, a planta nesse hemisfério passará mais horas 
fazendo fotossíntese que a planta no hemisfério Norte. 

c) no equinócio de primavera, as plantas passarão maior número de horas fazendo 
fotossíntese que quando no equinócio de outono. 

d) no equinócio, as plantas passarão 24 horas fazendo fotossíntese e respirando, 
concomitantemente, enquanto no solstício passarão mais horas respirando que em atividade 
fotossintética. 

e) no equinócio, cada uma das plantas passará 12 horas fazendo fotossíntese e 12 horas 
respirando. 

Comentários: 

 Nessa questão, devemos ter um olhar tanto biológico, com relação à fotossíntese e à 
fisiologia vegetal, quanto geográfico, uma vez que aprendemos sobre estações do ano e 
posicionamento do Sol em relação à Terra nas aulas de Geografia (veja mais esse assunto no 
material de Geografia para UNESP do professor Saulo). Ao analisarmos as alternativas, temos 
que: 

 A alternativa correta é a letra b. No solstício de verão do hemisfério Sul, a incidência dos 
raios solares é maior sobre o Trópico de Capricórnio, portanto os dias são maiores do que as 
noites nesse hemisfério. Dessa forma, a planta no hemisfério Sul passa mais horas fazendo 
fotossíntese que a planta no hemisfério Norte, uma vez que o número de horas de Sol é maior 
naquele do que nesse. 

 A alternativa a está incorreta, pois, independentemente da estação do ano, ou seja, do 
número de horas de radiação solar sobre o hemisfério, a planta realiza respiração o dia todo, 24 
horas por dia. Assim, ela passa mais horas respirando do que fazendo fotossíntese. 

 A alternativa c está incorreta, pois sempre as plantas passarão mais horas respirando que 
em atividade fotossintética, independentemente da incidência dos raios solares.  

 A alternativa d está incorreta, pois as plantas realizam fotossíntese apenas quando há luz 
solar. Portanto, estando as plantas sobre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, elas não 
passam 24 horas em atividade fotossintética.  

 E a alternativa e está incorreta, pois as plantas passam 24 horas respirando. 

 Vale ressaltar que este e outros assuntos de Fisiologia Vegetal você encontra na Aula 13 

do Curso de Biologia Intensivo para a UNESP. 😉 

Gabarito: B 
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6. (2015/UNESP – Universidade Estadual Paulista) 

 Um químico e um biólogo discutiam sobre a melhor forma de representar a equação da 
fotossíntese. Segundo o químico, a equação deveria indicar um balanço entre a quantidade 
de moléculas e átomos no início e ao final do processo. Para o biólogo, a equação deveria 
apresentar as moléculas que, no início do processo, fornecem os átomos para as moléculas 
do final do processo. 

 As equações propostas pelo químico e pelo biólogo são, respectivamente, 

a) 6CO2 + 12H2O  C6H12O6 + 6H2O + 6O2 e 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2  

b) 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 e 6CO2 + 12H2O  C6H12O6 + 6H2O + 6O2 

c) 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 e C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + energia 

d) C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + energia e C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + energia 

e) C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + energia e C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + energia 

Comentários: 

 Esta é uma questão puramente conceitual. Primeiramente, devemos ter em mente quais 
são as moléculas que funcionam como reagentes e quais as moléculas que são produtos da 
fotossíntese.  

 Vimos que, nesse processo, 6 moléculas de gás carbônico (CO2) e 12 moléculas de água 
(H2O) são utilizadas para produzirem 1 molécula de glicose (C6H12O6), 6 moléculas de oxigênio 
(O2) e 6 moléculas de H2O. Como você pode ver, moléculas de água estão presentes na reação 
tanto como reagentes quanto como produtos da fotossíntese. 

 Diante de tudo o que foi exposto, podemos excluir as alternativas d e, pois apresentam a 
glicose como reagente da reação. 

 Considerando que o biólogo acredita que a equação deveria apresentar as moléculas 
que, no início do processo, fornecem os átomos para as moléculas formadas ao final do 
processo, então a equação seria: 

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6H2O + 6O2 

 Já a equação proposta pelo químico seria mais simplificada, representando um balanço 
entre a quantidade de moléculas e átomos no início e ao final do processo. Pelo método do 
“corta-corta”, a equação simplificada não apresenta moléculas de água dos dois lados da 
equação, mas a seguinte composição: 

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6H2O + 6O2 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

 Portanto, a alternativa correta é a letra b. 

Gabarito: B 
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7. (2014/UNESP – Universidade Estadual Paulista)     

 No dia 16 de fevereiro de 2013 terminou o Horário Brasileiro de Verão. À meia-noite, os 
relógios foram atrasados em uma hora. 

 

(http://portalegrenoticias.blogspot.com) 

 Considerando a intensidade da luz solar e os períodos de claro e escuro no intervalo de 
24 horas, é correto afirmar que, para as plantas do jardim de uma casa na cidade de São 
Paulo, 

a) ao longo dos 3 meses seguintes, os períodos com luz se tornaram progressivamente mais 
longos, o que implicou em maior eficiência fotossintética e crescimento dessas plantas. 

b) ao longo dos 4 meses seguintes, os períodos com luz se tornaram progressivamente mais 
curtos, o que contribuiu para perda de eficiência fotossintética e menor produção de matéria 
orgânica. 

c) já no dia 17 de fevereiro, a noite foi mais curta que o dia e, portanto, essas plantas 
teriam respirado por um menor número de horas e realizado fotossíntese por um maior 
número de horas que no dia anterior. 

d) ao longo dos 12 meses seguintes, os períodos claros, durante os quais as plantas fazem 
fotossíntese, equivalerão aos períodos escuros, durante os quais as plantas respiram, e ao 
final de um ano essas plantas terão atingido seu ponto de compensação fótica. 

e) já no dia 17 de fevereiro, a noite foi mais longa que o dia e, portanto, essas plantas 
teriam respirado por um maior número de horas e realizado fotossíntese por um menor 
número de horas que no dia anterior. 

Comentários: 

 O enunciado e a imagem nos mostram que no dia 16 de fevereiro de 2013 terminou o 
Horário Brasileiro de Verão e os relógios foram atrasados em uma hora. Somente a título de 
informação extra, o horário de verão (em que adiantamos o relógio em uma hora) acontece 
para que aproveitemos a estação do ano em que os dias são mais longos, devido à maior 
incidência dos raios solares (já que o Sol está sobre o Trópico de Capricórnio), pra reduzir o 
consumo de energia elétrica (apesar dessa justificativa não ser tão aplicável aos tempos atuais – 
mas isso é assunto para um próximo encontro). 

 Partindo para a análise das alternativas, temos que: 
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 A alternativa correta é a letra b. Em 16 de fevereiro ainda estamos no verão, ou solstício 
de verão, quando os dias são mais longos que as noites. Ao longo dos 4 meses seguintes, os 
períodos de luz se tornam progressivamente mais curtos, uma vez que estamos entrando no 
equinócio, que é quando o sol está a pino sobre o Equador, o que confere aos dias e às noites o 
mesmo número de horas. Assim, com relação ao solstício de verão, a eficiência fotossintética é 
menor no equinócio e, consequentemente, a produção de matéria orgânica também, já que a 
taxa fotossintética é diretamente influenciada pela intensidade luminosa. 

 A alternativa a está incorreta, pois ao longo dos 3 meses seguintes, em que seguimos 
para o inverno, os períodos com luz se tornaram progressivamente mais curtos, o que implicou 
em menor eficiência fotossintética e menor crescimento dessas plantas. 

 A alternativa c está incorreta, pois as plantas respiram o dia todo, durante as 24 horas do 
dia, independentemente do número de horas do dia, uma vez que a respiração não depende de 
luz. 

 A alternativa d está incorreta, pois as plantas respiram 24 horas por dia, 
independentemente de ser dia ou noite, ou seja, a taxa respiratória é constante.  

 E a alternativa e está incorreta, pois, apesar da migração do Sol e as definições de dias 
mais curtos e mais longos serem graduais, é difícil precisarmos que uma noite foi mais longa 
que a outra no intervalo de apenas um dia. Além disso, a respiração ocorre ao longo de todo o 
dia, independentemente dos períodos de claro e escuro. 

 Mais uma vez, era necessário certo conhecimento sobre as estações do ano e a 
incidência dos raios solares. Estes, em associação com a fotossíntese e a fisiologia vegetal, 
forneciam bases para que você pudesse avaliar corretamente as alternativas. 

Gabarito: B 

 

8. (2014/UNESP – Universidade Estadual Paulista)     

 Um pequeno agricultor construiu em sua propriedade uma estufa para cultivar alfaces 
pelo sistema de hidroponia, no qual as raízes são banhadas por uma solução aerada e com os 
nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. 

 Para obter plantas maiores e de crescimento mais rápido, o agricultor achou que poderia 
aumentar a eficiência fotossintética das plantas e para isso instalou em sua estufa 
equipamentos capazes de controlar a umidade e as concentrações de CO2 e de O2 na 
atmosfera ambiente, além de equipamentos para controlar a luminosidade e a temperatura. 

 É correto afirmar que o equipamento para controle da 

a) umidade relativa do ar é bastante útil, pois, em ambiente mais úmido, os estômatos 
permanecerão fechados por mais tempo, aumentando a eficiência fotossintética. 

b) temperatura é dispensável, pois, independentemente da temperatura ambiente, quanto 
maior a intensidade luminosa maior a eficiência fotossintética. 

c) concentração de CO2 é bastante útil, pois um aumento na concentração desse gás pode, 
até certo limite, aumentar a eficiência fotossintética. 
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d) luminosidade é dispensável, pois, independentemente da intensidade luminosa, quanto 
maior a temperatura ambiente maior a eficiência fotossintética. 

e) concentração de O2 é bastante útil, pois quanto maior a concentração desse gás na 
atmosfera ambiente, maior a eficiência fotossintética. 

Comentários: 

 Mais uma vez, para responder a essa questão, você deveria associar as reações 
fotossintéticas com a fisiologia vegetal. Vamos às alternativas: 

 A alternativa correta é a letra c. O controle da concentração de CO2 é útil, pois, até certo 
limite, o aumento na concentração desse gás contribui para o aumento da atividade 
fotossintética. 

 A alternativa a está incorreta, pois os estômatos são estruturas que permitem as trocas 
gasosas nas plantas, isto é, controlam a entrada e a saída de gases. Dessa forma, sua 
permanência fechada não contribui para o aumento da atividade fotossintética, mas por sua 
redução, uma vez que impede a entrada de CO2 nas células da planta.  

 A alternativa b está incorreta, pois a temperatura do ambiente influencia, sim, na 
atividade fotossintética, uma vez que temperaturas muito elevadas causam o fechamento das 
estruturas chamadas de estômatos. Esse fechamento visa a menor perda de água devido à 
transpiração do vegetal para o meio ambiente.  

 A alternativa d está incorreta, pois a eficiência fotossintética está relacionada com a 
intensidade luminosa, uma vez que esse processo (a fase clara ou fotoquímica) depende da 
presença de luz. 

 E a alternativa e está incorreta, pois o O2 é um produto da fotossíntese. Assim, sua maior 
concentração na atmosfera não resulta no aumento da atividade fotossintética. 

Gabarito: C 

 

9. (2013/UNESP – Universidade Estadual Paulista) 

 Um vaso com uma planta de folhas verdes foi colocado sobre uma mesa, no centro de 
um quarto totalmente vedado, de modo a impedir a entrada da luz externa, e ali permaneceu 
por 24 horas. 

 Durante as 12 primeiras horas (período I), a planta foi iluminada com luz verde, de 
comprimento de onda na faixa de 500 a 550 nm. Nas 12 horas seguintes (período II), a planta 
foi iluminada com luz laranja-avermelhada, de comprimento de onda na faixa de 650 a 700 
nm. 

 Considerando a incidência da luz sobre a planta e a taxa fotossintética, é correto afirmar 
que, aos olhos de um observador não daltônico que estivesse no quarto, as folhas da planta 
se apresentariam 

a) de cor verde no período I e enegrecidas no período II, e a taxa de fotossíntese seria maior 
no período II e reduzida ou nula no período I. 
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b) enegrecidas no período I e de cor vermelha no período II, e a taxa de fotossíntese seria 
maior no período I e reduzida ou nula no período II. 

c) enegrecidas no período I e enegrecidas no período II, e em ambos os períodos a planta 
não realizaria fotossíntese, mas apenas respiração. 

d) de cor verde no período I e de cor vermelha no período II, e a taxa de fotossíntese seria 
maior no período I do que no período II. 

e) de cor verde no período I e de cor verde no período II, e a taxa de fotossíntese seria a 
mesma em ambos os períodos. 

Comentários: 

 Apesar do conhecimento sobre a absorção de luz pelos pigmentos fotossintetizantes ter 
base na Biologia e constar nesta aula, alguns conhecimentos adquiridos na Física contam muito 
na análise das alternativas (mais informações sobre comprimentos de onda e absorção e luz 
você encontra no material de Física para a UNESP do Professor Lucas). 

 As folhas das plantas são verdes, porque não absorvem luz no comprimento de onda na 
faixa do verde, refletindo-a. Assim, quando iluminadas com luz verde, refletem toda ela e se 
apresentam com essa coloração. Isso ocorre porque, nesse comprimento de onda (500 a 550 
nm), a luz é fracamente absorvida pelas clorofilas presentes nas folhas, que captam maior 
quantidade de luz na faixa entre 680 e 700 nm. Portanto, uma folha iluminada por luz verde 
terá atividade fotossintética reduzida ou nula. 

 Quanto iluminadas por luz avermelhada, as folhas absorvem toda a luz, isto é, não 
refletem luz alguma, apresentando-se enegrecidas. Entretanto, nesse comprimento de onda 
(650 a 700 nm), a fotossíntese é mais intensa, uma vez que essas radiações são mais facilmente 
absorvidas (captadas) pelas clorofilas a e b, que são estimuladas e possibilitam as reações 
fotossintéticas.  

 Portanto, a alternativa correta é a letra a. 

Gabarito: A 

 

10. (2011/UNESP – Universidade Estadual Paulista)     

 Suponha a seguinte situação hipotética: 

 Em pleno mês de dezembro, um botânico está em um barco no oceano Atlântico, 
exatamente no ponto que corresponde à intersecção de duas linhas imaginárias: a linha do 
Equador e o Meridiano de Greenwich. Na figura, a seta indica esse ponto. No barco, há dois 
vasos contendo duas plantas da mesma espécie, que foram cultivadas em condições 
idênticas. Uma delas foi cultivada no litoral do Pará e a outra, no litoral do Gabão, ambos 
locais cortados pela linha do Equador. Suponha que as duas plantas apresentam a mesma 
eficiência fotossintética e que, partindo do ponto de intersecção das linhas, o botânico possa 
se deslocar ao longo da linha do Equador ou do Meridiano de Greenwich. 
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Planisfério. A seta indica a intersecção entre a linha do Equador e o Meridiano de Greenwich. 

  

 Com relação à eficiência fotossintética das plantas após o deslocamento em relação 
àquela do ponto de origem, e considerando apenas a variação da incidência dos raios solares, 
é correto afirmar que 

a) a eficiência fotossintética de ambas as plantas não irá se alterar se o botânico navegar 
para maiores latitudes, em qualquer sentido. 

b) a planta do Pará apresentará maior eficiência fotossintética se o botânico navegar para 
maiores longitudes, em sentido leste, mas a planta do Gabão apresentará eficiência 
fotossintética diminuída. 

c) a planta do Pará apresentará maior eficiência fotossintética se o botânico navegar para 
maiores longitudes, em sentido oeste, mas a planta do Gabão apresentará eficiência 
fotossintética diminuída. 

d) ambas as plantas manterão, aproximadamente, a mesma eficiência fotossintética se o 
botânico navegar para maiores longitudes, tanto em sentido leste quanto para oeste. 

e) ambas as plantas terão a eficiência fotossintética aumentada se o botânico navegar para 
maiores latitudes ao norte, mas terão a eficiência fotossintética diminuída se navegar para o 
sul. 

Comentários: 

 Para responder a essa questão, era necessário que você correlacionasse, mais uma vez, 
assuntos da Fisiologia Vegetal (Aula 13) e da Geografia, com relação ao que significa latitude, 
longitude e pontos cardeais. Ao recapitular tudo isso, vamos às alternativas: 

 A alternativa correta é a letra d. Ambas as plantas manterão, aproximadamente, a 
mesma eficiência fotossintética se o botânico navegar para maiores longitudes, tanto em 
sentido leste quanto para oeste, ou seja, ao longo da linha do Equador. Isso porque a incidência 
dos raios solares será a mesma sobre ambas as plantas. 

 A alternativa a está incorreta, pois a eficiência fotossintética de ambas as plantas sofrerá 
alteração dependendo do sentido norte ou sul. Caso o navegador migre para maiores latitudes 
no sentido norte, a taxa fotossintética diminuirá, pois em dezembro o Sol está sobre  Trópico de 
Capricórnio, ou seja, no hemisfério Sul há maior incidência de raios solares. E, caso o navegador 
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se desloque para maiores latitudes no sentido sul, as taxas fotossintéticas de ambas as plantas 
serão mais elevadas.  

 A alternativa b está incorreta, pois ambas as plantas apresentarão taxas fotossintéticas 
semelhantes se o botânico navegar para maiores longitudes, em sentido leste. 

 A alternativa c está incorreta, pois ambas as plantas apresentarão taxas fotossintéticas 
semelhantes se o botânico navegar para maiores longitudes, em sentido oeste. 

 E a alternativa e está incorreta, pois, pelo contrário: ambas as plantas terão a eficiência 
fotossintética diminuída se o botânico navegar para maiores latitudes ao norte e terão a 
eficiência fotossintética aumentada se navegar para o sul. 

Gabarito: D 

 

11. (2009/UNESP – Universidade Estadual Paulista) 

 Leia o texto. 

 Desenvolver novas rotas de produção de combustíveis renováveis como o hidrogênio, 
tendo como matérias-primas apenas a água e a luz solar, é a meta que tem sido perseguida 
nos últimos anos pelo professor Stenbjörn Styring e sua equipe na Universidade de Uppsala, 
na Suécia. Segundo ele, a fotossíntese artificial não é uma mera imitação da natural. “O 
objetivo é utilizar os mesmos princípios-chave e não apenas copiar as enzimas naturais para a 
geração de hidrogênio a partir da luz do sol. Utilizamos apenas as mesmas ideias da 
natureza”, explicou. “Esses princípios-chave, que são muito difíceis de serem replicados, se 
resumem em retirar os elétrons da água após a absorção da luz solar. Em vez da clorofila, 
utilizamos, por exemplo, complexos de rutênio. Ligamos as moléculas de rutênio, que 
absorvem a luz, com os sistemas de manganês que conseguem tirar os elétrons da água”, 
disse. 

(Agência FAPESP, 19.02.2009) 

 Os aspectos da fotossíntese artificial destacados no texto são comparáveis, na 
fotossíntese natural, respectivamente, à 

a) fotólise da água e ao ciclo de Calvin, durante os quais ocorre incorporação de fósforo, 
formando ATP. 

b) fotólise da água e ao ciclo de Calvin, com a participação do CO2 na formação de 
carboidratos. 

c) fotofosforilação e ao ciclo de Calvin, que ocorrem nos tilacoides do cloroplasto. 

d) fotofosforilação e à fotólise da água, que ocorrem nos tilacoides do cloroplasto. 

e) fotofosforilação e à fotólise da água, que ocorrem no estroma do cloroplasto. 

Comentários: 

 A absorção da luz solar é realizada pelas clorofilas, que atam na etapa fotoquímica da 
fotossíntese. Essa etapa é constituída por dois tipos de fosforilação: cíclica e acíclica. Assim, as 
moléculas de rutênio podem ser comparadas à fotofosforilação. Já os sistemas de manganês 
podem ser comparados ao processo de fotólise da água, no qual ocorre a liberação de prótons 
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(H+) e elétrons, que serão utilizados na fase escura ou bioquímica da fotossíntese. Ambos os 
processos citados acontecem nos tilacoides dos cloroplastos. 

Portanto, a alternativa correta é a letra d. 

Gabarito: D 

 

12. (2007/UNESP – Universidade Estadual Paulista) 

 A capacidade de certos organismos realizarem a fotossíntese possibilita 

a) a ocorrência de vida no fundo escuro dos oceanos, uma vez que as algas ali existentes 
realizam a fotossíntese. 

b) o acúmulo de CO2 na atmosfera, uma vez que a fotossíntese é um processo produtor 
desse gás. 

c) a existência dos vários ecossistemas, uma vez que os níveis tróficos das cadeias 
alimentares dependem direta ou indiretamente dos produtores. 

d) a liberação de O2 durante a noite, pois é na fase escura da fotossíntese que esse gás é 
produzido. 

e) a quebra de moléculas orgânicas com liberação da energia contida nas ligações químicas. 

Comentários: 

 Essa questão relaciona a fotossíntese a alguns assuntos da Ecologia, como ecossistemas e 
cadeias alimentares, que são temas também muito cobrados nas provas da UNESP e que você 
encontra nas Aulas 20 e 21 do Curso de Biologia Intensivo para a UNESP. 

 Ao fazer as devidas correlações entre os temas, você conseguiria identificar que a 
alternativa correta é a letra c. O processo fotossintético permite a existência de vários 
ecossistemas, uma vez que os níveis tróficos das cadeias alimentares dependem direta ou 
indiretamente dos organismos que realizam a fotossíntese, os produtores. Isso porque, nesse 
processo, são produzidas as moléculas de glicose, a principal fonte de energia dos organismos 
heterotróficos (que não produzem seu próprio alimento). Assim, a glicose deve ser obtida por 
meio da alimentação, do consumo de seres produtores por animais herbívoros, que servem se 
alimento aos animais de níveis tróficos superiores. 

 Caso não identificasse que essa é a alterativa correta, por exclusão, você conseguiria 
saber que as demais alternativas estão incorretas. Vamos ver o porquê: 

 A alternativa a está incorreta, pois a fotossíntese necessita da luz solar. Portanto não 
ocorre no fundo escuro dos oceanos. 

 A alternativa b está incorreta, pois o CO2 é consumido no processo fotossintético, não 
liberado. Portanto, a fotossíntese não permite o acúmulo desse gás na atmosfera. 

 A alternativa d está incorreta, pois a liberação de O2 ocorre durante o dia, uma vez que a 
reação que libera esse gás ocorre na fase clara ou fotoquímica do processo fotossintético, isto é, 
na etapa que depende da luz solar. 
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 E a alternativa e está incorreta, pois a quebra de moléculas orgânicas para liberação da 
energia química das ligações entre os átomos da molécula ocorre na respiração celular. Na 
fotossíntese ocorre a produção de moléculas orgânicas, como carboidratos. 

 Como você pode ver, além da Ecologia, conhecer o processo de respiração celular 
também era imprescindível. 

Gabarito: C 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Então, vestibulando, gostou dessa demonstração do Curso Intensivo de Biologia para 
UNESP? Deu para ter uma ideia do monte de conteúdo e questões focadas no seu vestibular e 
comentadas que você pode ter acesso? 

Pois é, o Curso Intensivo de Biologia para UNESP foi desenvolvido nessa linha, de maneira 
direcionada ao seu vestibular, contendo teoria de qualidade e voltada para aquilo que tem sido 
mais cobrado nas provas dos últimos 10 anos. 

O curso completo que preparei para você é composto por 21 aulas, dentro das quais se 
encaixam todos os assuntos que podem estar presentes na sua prova. E, além da teoria de 
qualidade, curiosidades também estão presentes, visando contribuir para o seu melhor 
aprendizado. Isso ocorre por nos permitir associar temas com exemplos mais práticos, conhecer 
processos e até mesmo novidades sobre os assuntos em questão. 

Aqui, tivemos apenas um tópico da aula de Metabolismo Energético. Na aula completa você 
encontra teoria e questões sobre todos os processos metabólicos que ocorrem nas células e obtém 
conhecimento suficiente para você se dar bem no vestibular. 

Nas aulas completas, além das questões do seu vestibular, você também encontra questões 
de outras instituições, visando aumentar a qualidade do seu entendimento sobre os assuntos 
abordados na aula e promover a fixação do conteúdo. Dessa forma, você estrará preparado para os 
mais diversos tipos de questões e também para vestibulares de várias instituições, não apenas para 
o da UNESP. 

Então, já que provei que você ainda não viu muita coisa, eu o aguardo como aluno do Curso 
Intensivo de Biologia para UNESP. Ele está focado na sua aprendizagem e aprovação!! 

 

Abraço, 

Professora Carol Negrin. 

 

PS 1: Não saia do arquivo antes de ver o anexo que coloquei como surpresa para você! 

 

PS 2: Eu também estou nas redes sociais! Ou você achou que eu ficaria fora dessa?       

 
carolnegrin 
 
Ana Carolina Negrin 
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ANEXO 

 Antes de terminar de fato essa amostrinha que preparei para você, quero que veja como 
esse mesmo tema, Fotossíntese, pode ser cobrado na prova da Unicamp. 

 A prova da Unicamp também é muito interdisciplinar, talvez até mais do que a prova da 
UNESP. Além disso, suas questões apresentam muitos textos e análise de figuras e gráficos para 
que seja possível tirar as conclusões necessárias para a resolução do exercício.  

 Então, segue uma questão para dessa instituição: 

 

(2016/Unicamp – Universidade Estadual de Campinas) 

 A concentração de CO2 na atmosfera em uma floresta varia ao longo de um dia e está 
intimamente associada com a fisiologia (fotossíntese e respiração) das espécies presentes. A 
concentração de CO2 na atmosfera também varia em função da disponibilidade de água no 
ambiente. Considerando o gráfico abaixo, é correto afirmar que 

 

a) a fotossíntese das plantas é maior no início e no final do período diurno. 

b) as plantas respiram mais na estação chuvosa. 

c) na estação seca, há um pico de respiração às 12 horas. 

d) as plantas fazem mais fotossíntese e respiram menos na estação chuvosa. 

Comentários: 

 Para responder a essa questão, você deve ter em mente, primeiramente, que: enquanto 
a fotossíntese é responsável pela retirada de CO2 da atmosfera, a respiração celular é 
responsável por aumentar os níveis desse gás.  

 Ao analisarmos o gráfico, podemos inferir que, quando os valores da concentração (ou 
fluxo) de CO2 estão negativos, a fotossíntese é maior que a respiração celular, processo que 
ocorre durante o dia (de acordo com o gráfico, das 6 às 18h). Por outro lado, os valores 
positivos de CO2 indicam que a liberação desse gás está mais elevada, portanto a respiração 
celular está mais elevada que a fotossíntese, fato que ocorre no período noturno (de acordo 
com o gráfico, entre 0 e 6h e entre 18 e 22h). Com relação às estações seca e chuvosa, 
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conseguimos identificar que, na estação chuvosa, as plantas fotossintetizam e respiram mais 
que na estação seca. 

 Agora vamos às alternativas: 

 A alternativa correta é a letra b. Como dissemos, as plantas respiram mais na estação 
chuvosa, quando a disponibilidade de água é maior. 

 A alternativa a está incorreta, pois a fotossíntese é maior às 12h, quando a incidência de 
raios solares é maior. 

  A alternativa c está incorreta, pois, na estação seca, o pico de respiração é à meia-noite. 

 E a alternativa d está incorreta, pois, apesar das plantas fazerem mais fotossíntese na 
estação chuvosa, elas também respiram mais nessa estação, não menos. 

Gabarito: B 

 

 

Quer saber mais sobre o Curso de Biologia Intensivo para a UNICAMP?  

Então, acesse aqui: 

https://www.estrategiavestibulares.com.br/ 

 

http://www.estrategiavestibulares.com.br/

