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Exercícios sobre ATP 

 
1. ATP (adenosina trifosfato) é uma importante molécula necessária para todos os 
seres vivos. De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta 
corretamente a principal função da molécula de ATP. 
a) Captar glicose. 
b) Garantir que a osmose ocorra. 
c) Ajudar no processo de difusão simples. 
d) Ajudar no processo de difusão facilitada. 
e) Fornecer energia para processos celulares. 
 
2. (PUC-RS) O oxigênio é extremamente importante para a sobrevivência dos 
animais, porque a maioria deles satisfaz suas necessidades de energia por meio da 
oxidação de alimentos. A oxidação final dos compostos orgânicos pelas células, 
denominada de Ciclo de Krebs ou Ciclo do Ácido Cítrico, e a formação de ATP 
ocorrem: 
a) no citoplasma. 
b) nas mitocôndrias. 
c) no complexo de Golgi. 
d) no retículo endoplasmático. 
e) nos lisossomos. 
 
3. (PUC-RS) O oxigênio é extremamente importante para a sobrevivência dos 
animais, porque a maioria deles satisfaz suas necessidades de energia por meio da 
oxidação de alimentos. A oxidação final dos compostos orgânicos pelas células, 
denominada de Ciclo de Krebs ou Ciclo do Ácido Cítrico, e a formação de ATP 
ocorrem: 
a) no citoplasma. 
b) nas mitocôndrias. 
c) no complexo de Golgi. 
d) no retículo endoplasmático. 
e) nos lisossomos. 
 
4. (UFRGS) O ATP atua como um tipo de “moeda energética”. Considere as 
seguintes afirmações sobre essa molécula. 
 
I - A molécula é um nucleotídeo composto por uma base nitrogenada, uma ribose e 
um grupo trifosfato. 
II - A hidrólise da molécula libera energia livre que pode ser utilizada no transporte 
ativo. 
III - A síntese da molécula pode ocorrer na ausência de oxigênio, quando a glicólise 
é seguida pela fermentação. 
 
Quais estão corretas? 
a) apenas a I 
b) apenas a II 
c) apenas I e III 
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d) apenas II e III 
e) I, II e III 
5) Sobre a molécula de ATP, marque a alternativa incorreta: 
a) ATP é uma sigla para adenosina trifosfato. 
b) ATP é formado por uma molécula de adenosina ligada a três grupos fosfato. 
c) ATP torna-se ADP quando perde uma adenosina. 
d) ATP está relacionado com a disponibilidade de energia para a célula. 
e) Quando o ATP reage com água, formam-se fosfato inorgânico e ADP. 
 
6) Uma molécula de ATP é formada por todos os componentes abaixo, exceto: 
a) Três grupos fosfatos. 
b) Uma base nitrogenada adenina. 
c) Uma ribose. 
d) Uma desoxirribose. 
 
7) (UNIRG-TO) Uma célula viva, independente do organismo ao qual ela pertence, 
para manter-se viva, necessita realizar, ininterruptamente, a produção de: 
a) glicose. 
b) adenosina trifosfato (ATP). 
c) aminoácido (aa). 
d) ácido graxo. 
 
8) (UNIOESTE-PR) Relativo à produção e consumo de energia pela célula, é correto 
afirmar que: 
a) o processo que permite às células utilizarem o CO2 como oxidante das moléculas 
orgânicas e a respiração celular. 
b) lipídios representam o combustível preferido das células, mas na falta deste composto 
as células utilizam glicose ou até mesmo proteínas como fonte de energia. 
c) elétrons H+ são capturados durante a glicólise e o ciclo de Krebs para a produção do 
ácido cítrico, que representa a molécula inicial no processo de respiração. 
d) no organismo humano, a fibra muscular estriada pode realizar o processo de 
fermentação, que é um processo anaeróbio de produção de ATP. 
e) a fonte imediata que permite a síntese de ATP na fosforilação oxidativa é a 
transferência de fosfatos de alta energia provenientes do ciclo de Krebs. 
 
 
 
Gabarito 
1. e 
2. b 
3. d 
4. e 
5. c 
6. d 
7. b 
8. d 


