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Estudo dirigido – Oxidações Biológicas 
 
1. As células dos organismos vivos necessitam energia para realizar trabalho. O que você 
entende por trabalho celular? De onde vem a energia para desempenhá-lo e sob que forma? 
 
2. Comente o acoplamento metabólico entre catabolismo e anabolismo. 
 
3. Qual é a energia livre necessária para a síntese do ATP? 
 
4. Dados os seguintes pares redox, identifique as forma oxidadas e reduzidas: 

 
NAD+ → NADH 
FADH2 → FAD 
FMN → FMNH2 
Fe3+ → Fe2+ 

 
5. Dados os seguintes pares redox, com seus respectivos potenciais de oxi-redução, ordene-os 
de acordo com a direção do fluxo de elétrons. Justifique. 
 

Par redox Potencial redox 
NAD+/NADH -0,32 

Piruvato/Lactato -0,19 
Citocromo c Fe3+/Fe2+ +0,07 

½ O2/ H2O +0,82 
FMN/FMNH2 -0,22 

 
6. Explique o processo de oxidação das moléculas ricas em energia. 
 
7. Como está organizada a cadeia respiratória? Esquematize uma célula eucariótica típica, 
localizando nela os locais onde ocorrem as seguintes reações:  

a) Cilco de Krebs. 
b) Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. 
 

8. Quantos ATPs são sintetizados a partir da reoxidação do NADH e do FADH2? Explique. 
 
9. Conceitue fosforilação oxidativa. 
 
10. Descreva a teoria quimiosmótica. 
 
11. O que é ATP sintase? 
 
 
12. Complete o esquema com os intermediários do CK e as enzimas que catalisam cada reação. 
 
13. Quais coenzimas participam do Ciclo de Krebs? Indique as vitaminas que as originam. 
 
14. Quais as principais finalidades do Ciclo de Krebs? 
 
15. Na oxidação de acetil-CoA no Ciclo de Krebs, indique as enzimas que catalisam reações onde 
há produção ou consumo de: CO2, GTP ou ATP, NADH, FADH2, H2O. 
 
16. Indique os sítios de produção de ATP no CK (reais e pontenciais), explicando o mecanismo 
que possibilita tal síntese. Indique o número de ATPs sintetizados a cada “volta” do CK. 
 
17. Explique porque o CK é considerado uma via anfibólica (anabólica e catabólica ao mesmo 
tempo). 
 

 


