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1- (UNICAMP) Estima-se que uma única planta de milho, com 0,4 kg de peso, absorve 
130 a 180 litros de água ao longo de sua vida. Sabendo-se que apenas cerca de 2% de 
toda água absorvida é utilizada na fotossíntese e em outras atividades metabólicas, qual o 
destino do excedente de água? Indique a trajetória da água na planta e as estruturas 
envolvidas. 
 
 

2- (UNAERP) A seiva bruta (solução de água e sais minerais) entra na raiz, chega até os 
vasos lenhosos, é transportada por toda a extensão do caule, alcançando as folhas, o que 
significa, nas grandes árvores, uma distância de aproximadamente 40 metros contra a 
força da gravidade. Dos fenômenos descritos abaixo, quais explicam corretamente esse 
transporte?  

   

I. A transpiração nas folhas.  

II. A coesão das moléculas de água mantida por pontes de hidrogênio.  

III. A adesão das moléculas de água nas paredes dos vasos lenhosos.  

   

(A) apenas I. 
(B) apenas I e II. 
(C) apenas I e III. 
(D) apenas II e III. 
(E) I, II e III.  

 
3- (UFLA) Quando a bactéria Xylella fastidiosa ataca os vasos lenhosos da laranjeira, ela 
causa interrupção do fluxo de:  

   

(A) aminoácidos e açúcares das folhas para as raízes. 
(B) aminoácidos e lipídeos das raízes para as folhas. 
(C) água e sais minerais das raízes para as folhas. 
(D) água e açucares das folhas para as raízes. 
(E) açucares e lipídeos das raízes para as folhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4-  (UERJ) - O gráfico abaixo mostra a taxa de fotossíntese de uma mesma planta em 
função da temperatura e sob a concentração atmosférica de 0,05% de CO2. As curvas 
correspondem aos resultados sob duas diferentes condições ambientais: dias nublados e 
dias ensolarados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite o fator responsável pelas diferenças nas taxas de fotossíntese representadas nas 
duas  
curvas. Em seguida, identifique o processo biológico que promove a queda dessas taxas 
em temperaturas acima de 40 ºC. Indique, ainda, o que deveria ocorrer com a taxa de 
fotossíntese em torno de 35 ºC, em cada uma das curvas, se a concentração de CO2 no 
ar fosse duplicada e justifique sua resposta. 
 

5- ENEM - Um molusco, que vive no litoral oeste dos EUA, pode redefinir tudo o que se 
sabe sobre a divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco (Elysia chlorotica) é 
um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco 
conseguiu incorporar um gene das algas e, por isso, desenvolveu a capacidade de fazer 
fotossíntese. É o primeiro animal a se “alimentar” apenas de luz e CO2, como as plantas.  

GARATONI, B. Superinteressante. Edição 276, mar. 2010 (adaptado).  
A capacidade de o molusco fazer fotossíntese deve estar associada ao fato de o gene 
incorporado permitir que ele passe a sintetizar 
 

A) clorofila, que utiliza a energia de carbono para produzir glicose.  
B) citocromo, que utiliza a energia da água para formar oxigênio.  
C) clorofila, que doa elétrons para converter gás carbônico em oxigênio. 
D) citocromo, que doa elétrons da energia luminosa para produzir glicose.  
E) clorofila, que transfere a energia de luz para compostos orgânicos.  

 


