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04 a 08/05/2020: EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS– 1º ano EM 

DISCIPLINA: BIOLOGIA I 

PROFESSOR: ANDERSON 
01. De acordo com seu conhecimento a respeito do modelo do mosaico fluido, marque a alternativa em 
que estão indicados corretamente os nomes (respectivamente) das moléculas abaixo: 
 
A) 1. carboidratos e 2. proteína. 
B) 1. proteínas e 2. fosfolipídeos. 
C) 1. fosfolipídeos e 2. proteína. 
D) 1. fosfolipídeos e 2. carboidrato. 
E) 1. Proteínas e 2. Carboidrato. 
 
 
 
 
 
02. Conforme o conhecimento bioquímico sobre os fosfolipídios, é correto afirmar que: 
A) São moléculas apolares. 
B) São molélulas polares. 
C) São molélulas que se dissolvem em solventes como a água. 
D) São moléculas anfifílicas. 
E) Sâo íons 
 
03. Parede celular é um envoltório que se localiza na porção mais extrema da célula, além membrana 
plasmática e que possui função praticamente relacionada à proteção e resistência da célula. Assinale a 
alternativa que mostra apenas células que possuem essa estrutura. 
A) bactérias, arqueas, algas e protozoários. 
B) animais, protozoários e vírus. 
C) algas, vegetais e fungos. 
D) animais, vegetais e algas. 
E) arqueas, bactérias, algas, vegetais, fungos e animais. 

 

04. Os fosfolipídeos que constituem as membranas que delimitam as células e muitas das suas estruturas 
internas (no caso de células eucariontes) são imprescindíveis à manuteção desses locais. Sem a natureza 
química dos fosfolipídios, não haveria a passagem livre de água sem que as membranas se destruíssem. 
A natureza dos fosfolipídeos considera duas regiões importantes com mostra a figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que indica corretamente “A” e “B”: 
A) A. cauda hidrofílica. 
B) B. cabeça hidrofóbica. 
C) A. cauda hidrofóbica. 
D) B. cabeça hidrofílica. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 



05. O deslocamento de íons e substâncias através das membransa das células é constante. Com 
frequência, as membranas celulares permitem o trânsito de produtos do ambiente extracelular para o 
citoplasma e também o inverso. Podemos classificar o deslocamento desses componentes químicos 
conforme a ilustração a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A alternativa que mostra a classificação ERRADA é: 
A) I. Transporte passivo por difusão simples. 
B) II. Transporte passivo por difusão facilitada. 
C) III. Transporte ativo por difusão facilitada. 
D) IV. Transporte ativo. 
E) II e III. Transportes passivos por difusão facilitada. 
 
06. As células, ora podem estar mais concentradas de determinado soluto em relação ao ambiente onde 
se encontram, ora podem ter menor concentração desse mesmo soluto em relação ao ambiente externo. 
Classificamos essas condições quando comparamos um ambiente com o outro. Por exemplo, se a célula 
tem menor concentração de sódio do que o ambiente externo, dizemos que essa célula é hipotônica em 
relação ao ambiente externo e esse, por sua vez é hipertônico em relação à essa célula. Por tendência 
física, o soluto se desloca livremente, sem gasto de energia do meio hipertônico para o meio hipotônico 
(a favor do gradiente de concentração). 
 
Abaixo, podemos observar qual ambiente é hipertônico e qual é hipotônico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta sobre o deslocamento de soluto pela membrana plasmática. 
A) Por difusão, o soluto tende a deslocar-se livremente do meio A para o meio B (a favor do gradiente de 
concentração). 
B) Por osmose, o soluto tende a deslocar-se livremente do meio B para o meio A (a favor do gradiente de 
concentração). 
C) Por difusão, o soluto tende a deslocar-se livremente do meio B para o meio A (contra o gradiente de 
concentração). 
D) Por osmose, o soluto tende a deslocar-se livremente do meio A para o meio B (contra do gradiente de 



concentração). 
E) Por difusão, o soluto tende a deslocar-se livremente do meio A para o meio B (contra o gradiente de 
concentração). 
 
07. Observe atentamente a ilustração que mostra um pequeno fragmento de membrana plasmática de 
uma célula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que indica os componentes corretamente relacionados aos números: 
A) 1. Porção apolar do fosfolipídeo; 2. Porção polar do fosfolipídeo; 3. Proteína intrínseca; 4. Carboidrato; 
5. Proteína extrínseca. 
B) 1. Porção apolar do fosfolipídeo; 2. Porção polar do fosfolipídeo; 3. Proteína extrínseca; 4. Carboidrato; 
5. Proteína intrínseca. 
C) 1. Porção polar do fosfolipídeo; 2. Porção apolar do fosfolipídeo; 3. Proteína intrínseca; 4. Carboidrato; 
5. Proteína extrínseca. 
D) 1. Porção apolar do fosfolipídeo; 2. Porção ppolar do fosfolipídeo; 3. carboidrato; 4. proteína; 5. 
proteína. 
E) 1. Porção polar do fosfolipídeo; 2. Porção apolar do fosfolipídeo; 3. Proteína extrínseca; 4. Carboidrato; 
5. Proteína intrínseca. 
 
08. As células vegetais possuem vantagem (maior resistência) em relação às celulas animais quando 
comparamos trânsito de solvente (água) pela  membrana plasmática de ambas. As células das plantas  
possuem parede celular constituída por celulose enquanto as células animais não possuem essa estrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As três células vegetais acima estão em ambientes (I, II e III) de concentração de soluto diferentes entre 
si. A classificação de cada uma dessas células em relação ao meio externo está corretamente indicado na 
alternativa: 
A) célula em I é isotônica, célula em II é hipotônica  e célula em III é hipertônica. 
B) célula em I é isotônica, célula em II é hipertônica  e célula em III é hipotônica. 
C) célula em I é hipotônica, célula em II é isotônica  e célula em III é hipertônica. 
D) célula em I é hipertônica, célula em II é hipotônica  e célula em III é hipertônica. 
E) as três células são isotônicas. 
 
 
 
 
 



09. Osmose é o deslocamento do solvente do local menos concentrado de soluto (hipotônico) para o 
local mais concentrado de soluto (hipertônico). Das situações a seguir, a única que não está relacionada 
diretamente à osmose é: 
A) Uma follha de alface murcha em solução com muito cloreto de sódio. 
B) Desidratação de uma lesma após permanência de sal de cozinha por muito tempo em sua pele. 
C) Ressecamento de um pedaço de carne, previamente salgada. 
D) Enrugamento da gengiva após bochecho com solução de água e sal. 
E) Desidratação de uma pessoa por febre após infecção viral. 
 
10. Lipossomos são pequenas vesículas (bolsas) biológicas e são usados pelas 
categorias médica, farmacêutica e biológica para liberação de medicamentos ou 
subtâncias biologicamente ativas no interior do organismo. Colocam-se tais 
substâncias no interior do lipossomo e este, por ser biologicamene compatível 
com as membranas celulares, ao se chocar com as células, liberam o seu conteúdo 
sem destruir a membrana. 
 
 
 

 
Os lipossomos são biologicamene compatíveis com as membranas celulares por que são formados por: 
A) proteínas similares às das membranas plasmáticas. 
B) carboidratos iguais aos das membranas plasmáticas. 
C) gorduras do corpo. 
D) bicamada fosfolipídica. 
E) bicamada iônica. 
 
11. O gráfico ilustra a alteração de volume de uma célula vegetal que foi colocada em um tubo 
de ensaio com uma determinada solução. 

Com base no gráfico, pode-se concluir que a célula 
alterou seu volume após ter sido colocada na solução 
do tubo de ensaio, cuja concentração de sais era 
__maior_____ em relação à sua concentração interna. 
A célula perdeu _____água________ para o meio externo 
pelo processo conhecido por ____osmose________ 

 
 
12. Técnicas de salgamento de alimentos eram usadas há tempos para a sua conservação. Colocava-se 
por exemplo boa quantidade de sal em um pedaço de carne e dificulta-se a prolifereção de bactérias. Com 
base no conceito de osmose, teste explicar como o salgamento de um pedaço de carne pode impedir que 
as células bacterianas se multipliquem e estraguem o alimento. 
Com o ambiente se tornando hipertônico em relação às células bacterianas, estas, perdem água por 
osmose e morrem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula

