
Resolução FUVEST 2018

Cursinho da Poli - USP

Questão 46
Considere estas três reações químicas realizadas por seres vivos:
I. Fotossíntese

6 H2O + 6 CO2
luz−−→ 6 O2 + C6H12O6

II. Quimiossíntese metanogênica
CO2 +4H2 → CH4 +2H2O

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:

Resolução
Pode-se dizer que em uma reação orgânica, que há oxidação da molécula orgânica quando

o número de ligações com o oxigênio aumenta e há redução quando o número de ligações
carbono-carbono ou carbono-hidrogênio aumenta.

I. Fotossíntese: processo redutor Nesse processo, como o número de ligações carbono-carbono
e carbono-hidrogênio aumentou, pode-se dizer que o carbono recebeu elétrons e, assim, reduziu.

II. Quimiossíntese metagênica: processo redutor Também nesse processo, como o número de
ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio aumentou, pode-se dizer que o carbono recebeu
elétrons e, assim, reduziu.

III. Respiração: processo oxidativo Já nesse processo, como o número de ligações com o
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oxigênio aumentou, pode-se dizer que o carbono doou elétrons e, assim, oxidou.
A fotossíntese e a quimiossíntese são processos feitos por seres autotróficos, já a respiração é

feita por ambos.
Na respiração ocorre oxidação/quebra de matéria orgânica (glicose) produzindo energia,

todos os seres vivos precisam de energia para seu metabolismo, a diferença é de onde eles obtêm
esta matéria orgânica para a produção de energia: comem outros animais (heterótrofos) ou
produzem o próprio alimento (autótrofos).

A fotossíntese e a quimiossíntese são processos feitos por seres autotróficos. Já a respiração
é feita por ambos. Lembrar que na respiração ocorre oxidação / quebra de matéria orgânica
(glicose) produzindo energia. Todos os seres vivos precisam de energia para seu metabolismo.
A diferença é de onde ele tira essa matéria orgânica para produção de energia: comem outros
animais (heterótrofos), ou produzem o próprio alimento (autótrofos).

Alternativa correta letra A
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