
Questão Discursiva 4 – Biologia  

A fim de melhor compreender aspectos da fisiologia vegetal, um biólogo resolveu desenvolver 

dois experimentos distintos, descritos a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Com base nos experimentos descritos acima, responda às perguntas abaixo. 
 
a) Qual dos sacos do Experimento I conterá o maior volume de água?  

b) Que estrutura é responsável pela saída de água da planta no Experimento I?           

c) A reação mais intensa com o iodo no Experimento II ocorrerá na Folha 1 ou na     
Folha 2?   

d) Que molécula presente nas folhas define a diferença de coloração pelo iodo no      
Experimento II?  

e) Que reação química, responsável pela produção da molécula corada pelo iodo, foi 
alterada em função da variação na incidência de luz nas duas folhas no 
Experimento II?  
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a) Saco 1 (0,50 pontos) 
 

b) Estômatos (0,50 pontos)  
 

c) Folha 2 (0,50 pontos) 
 

d) Amido (0,50 pontos) 
 

e) Fotossíntese (0,50 pontos) 

 

  

Experimento I 
 

Em uma árvore, dois galhos com folhas são completamente envolvidos com sacos 
plásticos transparentes. Um dos galhos recebe luz solar direta (Saco 1) enquanto o outro 
permanece na sombra (Saco 2).  Depois de sete dias, os sacos são recolhidos e mede-se o 
volume de água presente em cada um deles.  
 

Experimento II 
 

Em uma outra árvore, uma única folha (Folha 1) é envolvida completamente com um saco 
plástico preto. Depois de dez dias, a folha que havia sido coberta é recolhida juntamente 
com outra (Folha 2) da mesma árvore que permaneceu em contato com a luz pelo mesmo 
período. Após a lavagem com álcool das duas folhas para a remoção da clorofila, o 
pesquisador adicionou iodo às folhas e comparou a intensidade das colorações 
apresentadas.  



Análise da questão: 

A questão apresentou aos candidatos dois experimentos relacionados a aspectos de fisiologia 

vegetal, especialmente naquilo que se refere a estruturas foliares. O Experimento I descrevia 

uma situação em que dois galhos de uma árvore eram cobertos por sacos plásticos 

transparentes, um sob luz solar direta e outro na sombra. O Experimento II trazia uma nova 

situação em que eram analisadas duas folhas, uma que foi anteriormente coberta por um saco 

plástico preto que impedia a passagem do sol e outra que se manteve pelo mesmo período 

exposta à luminosidade. 

O item a, referente ao Experimento I, pergunta qual dos dois sacos plásticos apresentará maior 

volume de água. Considerando que as folhas são estruturas onde se encontram estômatos e 

que, dessa forma, a perda de água está relacionada intimamente ao processo de transpiração 

da planta, tem-se por expectativa encontrar um maior volume de água no saco proveniente do 

galho que permaneceu sob luz solar direta, já que a luminosidade e o calor contribuirão para a 

abertura dos estômatos e a consequente transpiração e perda de água. A resposta correta, 

portanto, é Saco 1. 

O item b, também referente ao Experimento I, questiona qual é a estrutura responsável pela 

saída de água da planta. Como já mencionado acima, as folhas transpiram essencialmente 

através de estômatos, e estes são os responsáveis, portanto, pela saída da água que ficou 

acumulada nos sacos plásticos do experimento. 

O item c, referente ao Experimento II, pergunta qual das folhas apresentará maior intensidade 

na reação com o iodo. O iodo é um corante capaz de formar um complexo com o amido, um 

carboidrato de reserva encontrado em vegetais. O composto formado por esta interação entre 

amido e iodo apresenta uma coloração azulada. Dessa forma, quanto maior a quantidade de 

amido na folha, maior será a intensidade da reação. Considerando ainda que o amido é 

formado por muitas subunidades de glicose e que esta é produto da fotossíntese, espera-se 

encontrar mais amido na folha que apresentou maior atividade fotossintética durante o período 

compreendido pelo experimento. Portanto, a resposta deste item é Folha 2, já que esta 

permaneceu sob a luz solar e, portanto, continuou fazendo fotossíntese, em contraste com 

aquela que ficou coberta pelo saco plástico preto. 

O item d, ainda referente ao Experimento II, pergunta qual é a molécula que define a diferença 

de coloração entre as duas folhas quando em contato com iodo. Como anteriormente 

mencionado, trata-se do amido. 

O item e, também referente ao Experimento II, questiona qual é a reação química responsável 

pela produção do amido, a molécula corada pelo iodo. Considerando que o amido só pode ser 



formado após a produção intensa de glicose, já que ele é um carboidrato de reserva, a reação 

que define a sua produção é a fotossíntese. 

A questão, além de conhecimentos acerca da fisiologia vegetal, exigia do candidato a 

interpretação dos dados sobre os experimentos e a capacidade de relacionar teoria e prática. 

Deve-se ressaltar que os temas abordados nos Experimentos I e II encontravam-se na questão 

objetiva 35, que dispunha sobre aspectos ambientais que interferem na fotossíntese, incluindo 

condições relevantes para a abertura de estômatos. A simples conferência das respostas 

relativas às proposições dessa questão contribuiria para a resolução da questão discursiva. 

Apenas 0,01% dos inscritos acertaram a questão por completo, uma porcentagem mais de dez 

vezes menor do que a de candidatos que tiraram a nota zero. A média de nota dos candidatos 

ficou em torno de 1,0, o que corresponderia ao acerto de duas das cinco proposições. Como 

observado em outras questões, nota-se uma evidente lacuna na contextualização dos 

conhecimentos e na sua transposição para abordagens mais concretas como as apontadas 

pelos experimentos. 


