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Tipos de células e membrana plasmática 
 

Resumo 

 

As células podem ser divididas em dois tipos principais: procariontes e eucariontes. 

 

As células procariontes são as células mais simples que existem. Sua principal característica é a ausência 

de compartimentalização, isso é, ela não possui organelas especializadas para a realização de suas 

atividades, suas reações metabólicas ocorrem todas no seu citoplasma.  

Células procariontes são dotadas de ribossomos 70s, ribossomos menores que aqueles encontrados nas 

nossas células, por exemplo. 

O material genético dessas células é disperso no citoplasma, ou seja, elas não possuem núcleo onde o DNA 

possa ser armazenado, e apresentam uma molécula de DNA circular, conhecida como plasmídeo.  

 

 

 

Já a célula eucarionte apresenta tanto organelas citoplasmáticas, as quais agem como “órgãos” da célula, 

executando diferentes funções, como também apresentam um núcleo, no qual o material genético da célula 

é envolvido por uma membrana nuclear que o protege. Além disso, os ribossomos das células eucariontes 

são do tipo 80s, ligeiramente maiores que aqueles encontrados nas células procariontes.  
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A parede celular é uma estrutura que pode ser encontrada em ambas, mas diferem quanto a sua composição: 

enquanto as células procariontes apresentam uma parede celular composta por peptidoglicano, as células 

eucariontes apresentam paredes compostas por substâncias como celulose, no caso das células vegetais, 

ou quitina, no caso das células de fungos.  

 

São exemplos de organismos com células procariontes: bactérias, cianobactérias e arqueas. 

Todos os demais indivíduos (todos os Reinos, com exceção do Reino Monera) são compostos por células 

eucariontes. 

 

Dentre as células eucariontes, pode-se destacar as células animais e vegetais. 

 

Na célula vegetal, podemos observar a presença de uma parede celular de celulose, externa à membrana 

plasmática. 

Além disso, as células vegetais também apresentam um vacúolo central, uma estrutura com função de 

armazenamento de substâncias, como água e sais. 

Por serem células autotróficas, as células vegetais possuem organelas responsáveis pela produção de 

matéria orgânica através da fotossíntese, conhecidas como cloroplastos. 

 

Já na célula animal, há a necessidade de digerir substâncias absorvidas, logo, é necessária uma organela 

especializada na digestão, conhecida como lisossomo.  

Além disso, as células animais apresentam uma estrutura que auxilia na divisão celular, conhecida como 

centríolo. 
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Membrana Plasmática 

 

 

A membrana plasmática está presente em todas as células. Sua principal função é controlar a entrada e saída 

de substâncias da célula, selecionando as substâncias que passam por ela. Chamamos essa capacidade de 

permeabilidade seletiva. 

 

A membrana plasmática possui composição fosfolipoglicoproteica, ou seja, são formadas por fosfolipídios, 

glicídios e proteínas, dispostas em um modelo de mosaico-fluido.  

 

O fosfolipídio, principal componente da membrana, a qual é uma bicamada fosfolipídica, é uma molécula 

anfifílica, ou seja, possui uma parte hidrofílica (fosfato) e uma parte hidrofóbica (lipídio), e isso auxilia na 

formação da membrana. 

Essa bicamada fosfolipídica confere fluidez a membrana plasmática. As proteínas e demais moléculas 

presentes na membrana podem mover-se livremente ao longo da matriz. 

 

A membrana pode contar com proteínas com diferentes funções em sua composição. Algumas das mais 

importantes são as proteínas periféricas, as quais podem servir como captadores de sinalizadores químicos 

lançados no meio, bem como proteínas integrais, que agem como canais por onde substâncias podem 

atravessar a membrana, entrando ou saindo da célula. 
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Exercícios 

 

1. Os componentes mais abundantes encontrados na estrutura molecular da membrana plasmática da 

célula animal são  

a) proteínas e glicídios.    

b) fosfolipídeos e glicídios.    

c) proteínas e fosfolipídeos.    

d) lipídeos e glicídios.    

e) todas as alternativas acima estão incorretas.    

 

2.  

 

  

 

O esquema representa um modelo de organização da membrana plasmática. A respeito dele, assinale 

a alternativa correta.  

a) Essa organização é encontrada somente em células eucarióticas.    

b) A substância apontada em 1 ocupa local fixo na membrana.    

c) As membranas que compõem organelas celulares apresentam apenas uma camada de 

fosfolipídios.    

d) A seta 2 indica carboidratos que compõem o glicocálix.    

e) A substância apontada em 1 está envolvida apenas em transportes ativos.    

 

3. A respeito da membrana plasmática, é correto afirmar que  

a) as moléculas de fosfolipídios são completamente apolares.    

b) a fluidez da membrana permite a movimentação das proteínas que fazem parte dessa membrana.    

c) os canais de transporte permanecem abertos o tempo todo.    

d) a difusão facilitada é um processo que independe da participação de proteínas.    

e) a organização da membrana plasmática é diferente da membrana que forma as organelas 

celulares.    
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4. Todas as células procarióticas apresentam a mesma estrutura básica e, embora menos complicadas 

do que as células eucarióticas, são funcionalmente complexas, realizando milhares de transformações 

bioquímicas. Assinale a alternativa que mostra uma estrutura ou elemento não encontrado nos 

procariotos.  

a) Membrana plasmática que limita a célula, regulando o tráfego de materiais entre o meio interno e 

externo e separando-a do ambiente.    

b) Região chamada de nucleoide, que contém o material hereditário da célula.    

c) Citosol, formato majoritariamente por água, íons dissolvidos e pequenas macromoléculas 

solúveis, como as proteínas.    

d) Ribossomos, grânulos de aproximadamente   de diâmetro, responsáveis pela síntese de proteínas.    

e) Citoesqueleto interno, que mantém a forma da célula e movimenta a matéria.    

  

5. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos microscópios 

eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os 

seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se descobriu que os primeiros, entre outras 

características,  

a) possuem parede celular e cloroplastos.    

b) possuem material genético disperso pelo citoplasma.    

c) possuem núcleo organizado envolto por membrana nuclear.    

d) não possuem núcleo e não têm material genético.    

e) não possuem clorofila e não se reproduzem.    

  

6. Uma das questões ainda não respondidas pela Ciência é sobre a origem dos vírus, se teriam surgido 

antes ou depois das primeiras células procariontes. Os pesquisadores apontam evidências e 

apresentam argumentos em favor de cada uma das hipóteses, mas ainda não há resposta definitiva 

sobre o tema. Em uma discussão entre dois alunos sobre qual dos micro-organismos surgiu primeiro 

no mundo, bactérias ou vírus, cinco argumentos foram apresentados. Destes, o mais correto, de acordo 

com os conhecimentos acerca desses micro-organismos, é:  

a) as bactérias surgiram antes dos vírus porque os vírus não possuem enzimas que auxiliem na sua 

replicação.    

b) os vírus surgiram antes das bactérias porque eles apresentam poucas estruturas celulares.    

c) as bactérias surgiram antes dos vírus porque os vírus dependem das células para se reproduzirem.    

d) os vírus surgiram antes das bactérias porque eles próprios sintetizam energia para se 

reproduzirem.    

e) os vírus surgiram antes das bactérias porque todos eles possuem genoma de RNA e capsídeo 

proteico.    
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7. Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material 

bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa 

a células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as 

bactérias E. coli sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação 

entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da 

bactéria desestabilizaria sua estrutura. 

 

 

 

A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação  

a) de hidrogênio.    

b) hidrofóbica.    

c) dissulfeto.    

d) metálica.    

e) iônica.    

 

8. Para estudar as principais características das células, o professor de Ciências solicitou que os alunos 

examinassem e citassem as principais estruturas de quatro tipos de células diferentes observadas em 

desenhos esquemáticos: uma bactéria, um fungo, uma célula de um pedaço de folha retirado de uma 

roseira e uma célula de um pedaço de músculo retirado de um mamífero. 

Entre as estruturas citadas pelos alunos destacaram-se: mitocôndrias, cloroplastos, parede celular e 

membrana nuclear. 

 

Considerando os quatro tipos de células observadas é correto afirmar que  

a) a célula vegetal possui apenas a membrana nuclear e os cloroplastos das estruturas citadas.    

b) a célula animal possui apenas os cloroplastos e as mitocôndrias das estruturas citadas.    

c) a bactéria e a célula vegetal possuem todas as estruturas citadas.    

d) o fungo e a célula animal não possuem as estruturas citadas.    

e) a célula vegetal possui todas as estruturas citadas.     
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9. Um professor do ensino médio de uma tradicional escola de Juiz de Fora resolveu fazer uma aula 

prática sobre membrana plasmática com seus alunos. Ele criou em laboratório células com as 

superfícies fluorescentes para o estudo do modelo proposto por Singer e Nicolson. Neste experimento, 

ele usou uma célula com a superfície fluorescente e observou-a em microscópio acoplado a um laser. 

O laser utilizado neste caso é capaz de degradar a fluorescência conjugada às moléculas na superfície 

celular. Iniciado o experimento, ele expôs um ponto específico da célula ao laser. Após cinco minutos 

de exposição da incidência do laser, observou que a região exposta perdia a fluorescência, mas o 

restante da célula continuava fluorescente. Entretanto, após uma hora de exposição, no mesmo ponto 

focal, toda a célula perdia a fluorescência. Baseado nesse experimento responda à questão abaixo. 

Quais moléculas perderam a fluorescência e qual é o modelo evidenciado neste experimento?  

a) Lipídeos e Glicolipídeos – Mosaico fluido.    

b) Proteínas e Glicoproteínas – Mosaico fluido.    

c) Lipídeos e Proteínas – Mosaico simétrico.    

d) Lipídeos e Proteínas – Mosaico fluido.    

e) Proteínas e Glicoproteínas – Mosaico simétrico.    

 

10. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas 

componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando 

a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e 

o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, 

influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações 

entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. 

 

 

 

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas 

de I a V. 

 

 

 

 

 

Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?  

a) I    

b) II    

c) III    

d) IV    

e) V    
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Gabarito 

 

1. C 
A membrana plasmática separa o meio interno da célula do meio externo, funcionando como barreira 
física, regulação de trocas entre os meios, comunicação e suporte estrutural. A membrana é composta 
por fosfolipídeos e proteínas, chamada de lipoproteica. Os fosfolipídeos (tipo de lipídeo) da membrana 
formam uma bicamada, onde estão inseridas as proteínas, com funções estruturais, enzimáticas, de 
recepção e transporte.   

 
2. D 

Essa organização é encontrada nas células animais e em alguns protozoários, pois apresenta glicocálix 
(seta 2), que é uma malha de moléculas entrelaçadas que envolve a membrana plasmática, formado por 
glicolipídios (carboidratos associados a lipídios) e glicoproteínas (carboidratos associados a proteínas). 
A seta 1 indica as proteínas de membrana, que se movem entre as moléculas de lipídios e auxiliam no 
transporte de substâncias tanto por transporte passivo quanto ativo. As membranas possuem dupla 
camada de fosfolipídios.   

 
3. B 

A fluidez da membrana plasmática determina por interações moleculares entre os fosfolipídios 
constituintes da bicamada, permite a movimentação das proteínas que fazem parte dessa estrutura 
celular.   

 
4.  E 

Tanto células procarióticas quanto células eucarióticas possuem membrana plasmática, nucleoide, 
citosol e ribossomos. O citoesqueleto é encontrado apenas nas células eucarióticas.   
 

5. B 
Os seres vivos procarióticos são organismos que apresentam material genético disperso pelo 
citoplasma. Não apresentam carioteca (membrana nuclear) nem organelas membranosas, como 
mitocôndrias e cloroplastos.   

 
6. C 

O argumento mais correto é que as bactérias surgiram antes dos vírus, pois esses dependem de células 
para se reproduzirem, sendo parasitas intracelulares obrigatórios. 

 
7. A 

Os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas realizam ligações de hidrogênio com os 
lipopolissacarídeos da parede celular bacteriana.   

 
8. E 

Das estruturas citadas, a célula vegetal possui todas; a célula animal possui apenas mitocôndrias e 
membrana nuclear; a bactéria possui apenas a parede celular; e o fungo possui mitocôndrias, parede 
celular e membrana nuclear.   

 
9. D 

A membrana plasmática é uma estrutura fluida com um mosaico de várias proteínas incrustadas ou 
ligadas a uma dupla camada de fosfolipídeos, portanto, as moléculas que perderam a fluorescência 
foram os lipídeos e as proteínas e o modelo evidenciado no experimento foi o mosaico fluido.   

 
10. B 

A instauração em uma das cadeias de ácidos graxos, bem como tamanhos menores diminuem as 
interações moleculares ente os fosfolipídios, tornando a membrana plasmática mais fluida. 

 


