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MEMBRANA PLASMÁTICA - EXERCÍCIOS 
QUESTÃO 01) (UFES-ES) O modelo abaixo representa a configuração molecular da membrana celular, segundo 

Singer e Nicholson. Acerca do modelo proposto, assinale a alternativa incorreta. 

 
a) O algarismo 1 assinala a extremidade polar (hidrófila) das moléculas lipídicas. 

b) O algarismo 2 assinala a extremidade apolar (hidrófoba) das moléculas lipídicas. 

c) O algarismo 3 assinala uma molécula de proteína. 

d) O algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálix. 

e) O algarismo 5 assinala uma proteína extrínseca à estrutura da membrana. 

 

QUESTÃO 02) (UFF-94) A  membrana plasmática é constituída de uma bicamada de fosfolipídeos, onde estão 

mergulhadas moléculas de proteínas globulares. As proteínas aí encontradas: 

a) estão dispostas externamente, formando uma capa que delimita o volume celular e mantém a diferença de 

composição molecular entre os meios intra e extracelular. 

b) apresentam disposição fixa, o que possibilita sua ação no transporte de íons e moléculas através da membrana. 

c) têm movimentação livre no plano da membrana, o que permite atuarem como receptores de sinais. 

d) dispõem-se na região mais interna, sendo responsáveis pela maior permeabilidade da membrana a moléculas 

hidrofóbicas. 

e) localizam-se entre as duas camadas de fosfolipídeos, funcionando como um citoesqueleto, que determina a 

morfologia celular. 

 

QUESTÃO 03) (UNIRIO-95) As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua 

aderência, assim como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse 

revestimento é denominado: 

a) membrana celulósica. 

b) glicocálix. 

c) microvilosidades. 

d) interdigitações. 

e) desmossomos. 

 

QUESTÃO 04) (ENEM 2012) Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas 

formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se 

reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma 

natureza 
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a) polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. 

b) apoiar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa. 

c) anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases. 

d) insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura. 

e) anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. 

 

QUESTÃO 05) (ENEM 2017) Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma 

célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as 

proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de 

membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao 

microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. 

 
A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas 

(A) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. 

(B) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. 

(C) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. 

(D) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. 

(E) são bloqueadas pelos anticorpos. 

 

QUESTÃO 06) (PUC-SP) As microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm a função de:  

a) aumentar a aderência entre uma célula e outra. 

b) produzir grande quantidade de ATP, necessária ao intenso metabolismo celular. 

c) sintetizar enzimas digestivas. 

d) secretar muco. 

e) aumentar a superfície de absorção. 
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QUESTÃO 07) (PUC-SP) Sabe-se que células epiteliais acham-se fortemente unidas, sendo necessária uma força 

considerável para separá-las. Isto se deve à ação: 

a) do ATP, que se prende às membranas plasmáticas das células vizinhas. 

b) da substância intercelular. 

c) dos desmossomos. 

d) dos centríolos. 

e) da parede celular celulósica. 

 

QUESTÃO 08) (PUC-RJ-2003) Hemácias foram colocadas em uma solução de concentração desconhecida, tendo, 

após um certo tempo, sofrido hemólise. Em função deste resultado, foi possível dizer que a solução em questão 

apresenta-se:   

a) atônica em relação às hemácias.  

b) com alta concentração de sais.  

c) hipotônica em relação às hemácias.  

d) isotônica em relação às hemácias.  

e) hipertônica em relação às hemácias.   

QUESTÃO 09) (VUNESP-2008) No início da manhã, a dona de casa lavou algumas folhas de alface e as manteve 

em uma bacia, imersas em água comum de torneira, até a hora do almoço.  

Com esse procedimento, a dona de casa assegurou que as células das folhas se mantivessem  

a) túrgidas, uma vez que foram colocadas em meio isotônico.  

b) túrgidas, uma vez que foram colocadas em meio hipotônico.  

c) túrgidas, uma vez que foram colocadas em meio hipertônico.  

d) plasmolizadas, uma vez que foram colocadas em meio isotônico.  

e) plasmolizadas, uma vez que foram colocadas em meio hipertônico.  

 

QUESTÃO 10) Todas as células possuem uma membrana plasmática que separa o conteúdo protoplasmático do meio 

extracelular. A existência e integridade da membrana é importante porque: 

a) regula trocas entre a célula e o meio só permitindo a passagem de moléculas de fora para dentro da célula e 

impedindo a passagem no sentido inverso. 

b) possibilita à célula manter a composição intracelular diversa da do meio ambiente. 

c) impede a penetração de substâncias existentes em excesso no meio ambiente. 

d) exige sempre consumo energético para a captação de alimentos do meio externo. 

e) impede a saída de água do citoplasma. 

 

QUESTÃO 11) (FUVEST-95) Células vegetais, como as representadas na figura A, foram colocadas em uma 

determinada solução e, no fim do experimento, tinham aspecto semelhante ao da figura B. 

Comparando as concentrações do interior da célula na situação inicial ( I ), da solução externa ( II ) e do interior da 

célula na situação final ( III ), podemos dizer que: 

  

a) I é maior que II. 

b) I é maior que III. 

c) I é menor que II. 

d) I é igual a III. 

e) III é maior que II. 

 

QUESTÃO 12) (UFMG-MG) O esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos 

vermelhos. A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por: 
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a) transporte passivo.   d) difusão. 

b) plasmólise.    e) transporte ativo. 

c) osmose  

 

QUESTÃO 13) (CESGRANRIO-RJ) No desenho abaixo, observamos três tubos de ensaio contendo soluções de 

diferentes concentrações de NaCl e as modificações sofridas pelas hemácias presentes em seu interior. Em relação a 

este desenho, assinale a alternativa correta: 

 
a) Em 1 a solução é isotônica em relação à hemácia; em 2 a solucão é hipertônica em relação à hemácia e em 3 a 

solução é hipotônica à hemácia. 

b) As hemácias em 1 sofreram alteração de volume, porém em 2 ocorreu plasmólise e em 3 turgência. 

c) Considerando a concentração isotônica de NaCl = 0,9 %, a solução 2 certamente possui uma concentração de NaCl 

inferior a 0,9 % e a solução 3, uma concentraçõ de NaCl superior a 0,9 %. 

d) As hemácias do tubo 2 sofreram perda de água para a solução, enquanto as do tubo 3 aumentaram seu volume, 

depositando-se no fundo. 

e) A plasmólise sofrida pelas hemácias do tubo 2 ocorreu em razão da perda de NaCl para o meio. 

 

QUESTÃO 14) (ENEM 2017) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto 

de sódio (NaCl), historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e 

peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 

(A) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. 

(B) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. 

(C) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. 

(D) Os íons Na+ e Cl– provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. 

(E) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. 

  

QUESTÃO 15) (ENEM 2014) As figuras A e B mostram um tecido vegetal observado sob microscópio, 

evidenciando o fenômeno da plasmólise de uma célula vegetal, quando em contato com um meio externo de diferente 

concentração. 
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Considerando que as figuras A e B mostram duas situações de um mesmo experimento, pode-se afirmar que as células 

da figura:  

a) A estão em contato com um meio externo mais concentrado, sofrendo aumento de volume.  

b) A e B foram colocadas em meio isotônico, não sofrendo mudança de volume.  

c) B foram colocadas em meio externo hipertônico, apresentando diminuição de volume.  

d) B foram colocadas em contato com meio externo menos concentrado, apresentando aumento de volume dos 

vacúolos.  

e) A foram mergulhadas em meio externo menos concentrado, apresentando seus cloroplastos espalhados no 

citoplasma.  

QUESTÃO 16) (ENEM 2012) Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é 

essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão osmótica 

das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/L 

de NaCl tem, como conseqüência, a: 

a) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 

b) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula. 

c) diminuição da concentração das soluções presentes na célula. 

d) transferência de íons Na+ da célula para a solução. 

e) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. 

 

QUESTÃO 17) (ENEM 2012) Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram–se 

rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por 

encontrarem aí condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. 

Para preservar tais alimentos é necessário controlar a presença desses microrganismos. Uma técnica antiga e ainda 

bastante difundida para preservação desse tipo de alimento é o uso do sal de cozinha (NaCl). 

Nessa situação, o uso do sal de cozinha preserva os alimentos por agir sobre os microrganismos, 

a) desidratando suas células. 

b) inibindo sua síntese proteica. 

c) inibindo sua respiração celular. 

d) bloqueando sua divisão celular. 

e) desnaturando seu material genético. 


