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EXERCÍCIOS  

QUESTÃO 01) Em uma prova de biologia, um aluno deparou- se com duas figuras de células. Uma figura 

representava uma célula vegetal e outra representava uma célula animal. 

 
Identifique qual das figuras, A ou B, representa a célula vegetal, citando as estruturas celulares que permitem ao 

estudante identificá-la corretamente. Qual(is) destas estruturas permite(m) utilizar a luz na produção da matéria 

orgânica de que necessita? 

 

QUESTÃO 02) Biodiversidade é o conjunto de diferentes formas de vida no planeta. De todos os seres vivos que 

constituem atualmente a biosfera, já foram identificadas cerca de 1.413.000 espécies. Essas incluem: 1.032.000 

espécies de animais, 248.500 espécies de plantas, 69.000 de fungos e 26.000 de algas. Apesar desses números serem 

bastante elevados, supõe-se que o número real de espécies seja ainda muito maior (30 a 150 milhões), pois, grande 

parte da biodiversidade ainda não é conhecida. (adaptado de 

http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=4521&iLingua=1) 

As figuras abaixo representam três tipos de células de organismos de diferentes reinos. 

 
a) Cite uma estrutura exclusiva de cada célula representada na figura. 

 

b) Dê a principal função de cada uma das estruturas citadas no item anterior. 

 

 

QUESTÃO 03) Mergulhadas no citoplasma celular encontram-se estruturas com formas e funções definidas, 

denominadas ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS, indispensáveis ao funcionamento do organismo vivo. 

Associe as organelas com suas respectivas funções: 

1) Complexo de Golgi 

2) Lisossoma 

3) Peroxissoma 

4) Ribossoma 

5) Centríolo 

( ) -responsável pela desintoxicação de álcool e decomposição de peróxido de hidrogênio. 
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( ) -local de síntese protéica. 

( ) -modifica, concentra, empacota e elimina os produtos sintetizados no Retículo Endoplasmático Rugoso. 

( ) -vesícula que contém enzima fortemente hidrolíticas formadas pelo Complexo de Golgi. 

( ) -responsável pela formação de cílios e flagelos. 

Assinale a seqüência correta: 

a) 3; 4; 1; 2; 5 

b) 2; 3; 1; 5; 4 

c) 2; 1; 3; 4; 5 

d) 1; 3; 2; 4; 5 

e) 3; 4; 2; 5; 1 

 

QUESTÃO 04) Todas as células são envolvidas por uma membrana plasmática que controla a entrada e a saída de 

substâncias. A organização estrutural e funcional da camada fosfolipídica e a presença de proteínas de transporte 

conferem à membrana plasmática a capacidade de ser permeável apenas a algumas substâncias. Analise e responda as 

questões abaixo sobre os processos de troca de substâncias entre as células e o meio externo. 

a) O salgamento dos alimentos é um recurso que evita a sua putrefação, sendo, por isso, utilizado na preservação de 

diversos tipos de carnes. Explique porque o sal ajuda na preservação desse alimento.  

 

 

b) A célula vegetal não sofre lise, ou seja, ela não se rompe ao ser colocada numa solução hipotônica. Você concorda 

com essa afirmativa? Justifique sua resposta. 

 

QUESTÃO 05) O uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve 

também para eliminar microorganismos causadores de doenças, como as amebas, por exemplo. O inconveniente do 

uso desse tempero é que, depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte de sua textura. Esses fenômenos 

ocorrem porque 

a) as amebas morrem ao perderem água rapidamente por osmose. Já as células da alface possuem um envoltório que 

mantém sua forma mesmo quando perdem água por osmose e, por isso, murcham mais lentamente. 

b) tanto as amebas quanto as células da alface não possuem barreiras para a perda de água por difusão simples. Ocorre 

que, no caso da alface, trata-se de um tecido e não de um único organismo e, portanto, a desidratação é notada mais 

tardiamente. 

c) as amebas morrem ao perderem água por osmose, um processo mais rápido. Em contrapartida, as células da alface 

perdem água por difusão facilitada, um processo mais lento e, por isso, percebido mais tardiamente. 

d) o vinagre, por ser ácido, destrói a membrana plasmática das amebas, provocando sua morte. No caso da alface, o 

envoltório das células não é afetado pelo vinagre, mas perde água por difusão simples, provocada pela presença do sal. 

e) nas amebas, a bomba de sódio atua fortemente capturando esse íon presente no sal, provocando a entrada excessiva 

de água e causando a morte desses organismos. As células da alface não possuem tal bomba e murcham por perda de 

água por osmose. 

 

QUESTÃO 06) O local onde ocorrem os principais eventos da digestão humana é o intestino delgado. Nele são 

encontradas as microvilosidades e uma mistura de sucos digestivos. No esquema simplificado a seguir, está 

representada por setas a trajetória de algumas substâncias para os capilares sangüíneos e destes para as células 

intestinais. 

 
Suponha que uma pessoa tivesse perdido a capacidade de gerar células com microvilosidades. Que conseqüência ela 

teria no aproveitamento dos nutrientes?  
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QUESTÃO 07) Uma das hipóteses mais aceitas para explicar a origem das mitocôndrias sugere que estas organelas se 

originaram de bactérias aeróbicas primitivas, que estabeleceram uma relação de simbiose com uma célula eucarionte 

anaeróbica primitiva. 

a) Dê uma característica comum a bactérias e mitocôndrias que apoie a hipótese acima. 

 

b) Qual seria a vantagem dessa simbiose para a bactéria? E para a célula hospedeira? 

 

c) Que outra organela é considerada também de origem simbiótica? 

 

QUESTÃO 08) Considere as seguintes estruturas de um espermatozóide: 

I - Acrossomo 

II - Retículo endoplasmático rugoso 

III -Complexo de Golgi 

O caminho percorrido pelas enzimas digestivas responsáveis pela perfuração do óvulo é: 

a) II e III e I 

b) III e II e I 

c) II e I e III 

d) I e II e III 

e) III e I e II 

 

QUESTÃO 09) A movimentação em meio líquido, captura de alimento ou limpeza de superfície são problemas que 

podem ser resolvidos por células dotadas de flagelos (espermatozóides humanos) 

ou de cílios (Paramecium, protozoário de água doce). A organela capaz de originar os cílios e os flagelos é 

denominada: 

a) microfilamento. 

b) núcleo. 

c) centríolo. 

d) cromossomo. 

e) nucléolo. 

 

QUESTÃO 10) Células do fígado possuem até duas mil mitocôndrias, ocupando cerca de 1/5 do seu volume. O 

número alto de mitocôndrias nestas células pode ser explicado porque as células hepáticas: 

a) são maiores que as demais células do corpo. 

b) apresentam respiração aeróbica. 

c) têm grande atividade metabólica. 

d) têm volume citoplasmático maior que o nuclear. 

e) produzem enzimas digestivas em grande quantidade. 


