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Exercícios de Tipos celulares e membranas  
 
1. (UFF, 2011) As células animais, vegetais e bacterianas apresentam diferenças estruturais 
relacionadas às suas características fisiológicas. 
 
A tabela abaixo mostra a presença ou ausência de algumas dessas estruturas. 

 
 

Analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que: 
a) Tanto os vegetais quanto as bactérias são autótrofos devido à presença da parede celular. 
b) Os citoplasmas de todas as células são iguais. 
c) As bactérias não possuem cromossomos por não possuírem núcleo. 
d) A célula animal é a única que realiza divisão celular com fuso mitótico com centríolos nas 

suas extremidades. 
e) Todos os plastos estão envolvidos na fotossíntese. 

 
 
2. (UEL, 2011) Na tabela, a seguir, estão assinaladas a presença (+) ou a ausência (-) de alguns 
componentes encontrados em quatro diferentes tipos celulares (A, B, C e D). 

 
 
Os tipos celulares: A, B, C e D pertencem, respectivamente, a organismos: 

a) Procarioto heterótrofo, eucarioto heterótrofo, procarioto autótrofo e eucarioto autótrofo. 
b) Procarioto autótrofo, eucarioto autótrofo, eucarioto heterótrofo e procarioto heterótrofo. 
c) Eucarioto heterótrofo, procarioto heterótrofo, procarioto autótrofo e eucarioto autótrofo. 
d) Eucarioto autótrofo, procarioto autótrofo, eucarioto heterótrofo e procarioto heterótrofo. 
e) Eucarioto heterótrofo, procarioto autótrofo, eucarioto autótrofo e procarioto heterótrofo. 
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3.  No esquema abaixo aparecem células epiteliais da mucosa 1 designadas por 2. 

 

 
1           2 

 
a) Gástrica; Desmossomos. 
b) Intestinal; Microfilamentos. 
c) Bucal; Microvilosidades. 
d) Intestinal; Microvilosidades. 
e) Gástrica; Cílios. 

 
 
4. (Unesp 2010) Devido à sua composição química –a membrana é formada por lipídios e 
proteínas– ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Alguns íons também 
entram e saem da membrana com facilidade, devido ao seu tamanho. ... No entanto, certas 
moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. Essa ajudinha envolve 
uma espécie de porteiro, que examina o que está fora e o ajuda a entrar.  

(Solange Soares de Camargo, in Biologia, Ensino Médio. 2.ª série, volume 1, SEE/SP, 2009.)  
 

No texto, e na ordem em que aparecem, a autora se refere:  
a) Ao modelo mosaico-fluído da membrana plasmática, à difusão e ao transporte ativo.  
b) Ao modelo mosaico-fluído da membrana plasmática, à osmose e ao transporte passivo.  
c) À permeabilidade seletiva da membrana plasmática, ao transporte ativo e ao transporte 

passivo.  
d) Aos poros da membrana plasmática, à osmose e à difusão facilitada.  
e) Aos poros da membrana plasmática, à difusão e à permeabilidade seletiva da membrana. 

 
 
5. (Enem 2010) Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades 
das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante 
realizou o seguinte experimento:  
 
Colocou 200 mℓ de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, 
um pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um 
pedaço de papel com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados 
obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 mℓ, enquanto pelo papel 
dobrado foi de 12 mℓ.  
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Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação 
à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de:  

a) Manter o volume de absorção.  
b) Aumentar a superfície de absorção.  
c) Diminuir a velocidade de absorção.  
d) Aumentar o tempo de absorção.  
e) Manter a seletividade na absorção. 

 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
 
6. (Unicamp 2012) Hemácias de um animal foram colocadas em meio de cultura em vários 
frascos com diferentes concentrações das substâncias A e B, marcadas com isótopo de 
hidrogênio. Dessa forma os pesquisadores puderam acompanhar a entrada dessas substâncias 
nas hemácias, como mostra o gráfico apresentado a seguir.  
 

 
Assinale a alternativa correta:  

a) A substância A difunde-se livremente através da membrana; já a substância B entra na 
célula por um transportador que, ao se saturar, mantém constante a velocidade de 
transporte através da membrana.  
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b) As substâncias A e B atravessam a membrana da mesma forma, porém a substância B 

deixa de entrar na célula a partir da concentração de 2mg/mL.  
c) A quantidade da substância A que entra na célula é diretamente proporcional a sua 

concentração no meio extracelular, e a de B, inversamente proporcional.  
d) As duas substâncias penetram na célula livremente, por um mecanismo de difusão 

facilitada, porém a entrada da substância A ocorre por transporte ativo, como indica sua 
representação linear no gráfico.  

 
 
7. (Unesp 2011) Três amostras de hemácias, A, B e C, foram isoladas do sangue de uma mesma 
pessoa e colocadas em soluções com diferentes concentrações de sal. A figura apresenta as 
hemácias vistas ao microscópio quando colocadas nas diferentes soluções. Na linha inferior, 
representação esquemática das células da linha superior. As setas indicam a movimentação de 
água através da membrana.  

 
Pode-se afirmar que, depois de realizado o experimento: 

a) A concentração osmótica no interior da célula A é maior que a concentração osmótica no 
interior da célula B.  

b) A concentração osmótica no interior da célula C é maior que a concentração osmótica no 
interior da célula B.  

c) A concentração osmótica no interior das três células é a mesma, assim como também o 
era antes de terem sido colocadas nas respectivas soluções.  

d) A concentração osmótica no interior das três células não é a mesma, assim como também 
não o era antes de terem sido colocadas nas respectivas soluções.  

e) Se as células A e B forem colocadas na solução na qual foi colocada a célula C, as três 
células apresentarão a mesma concentração osmótica. 

 
 
8. (Unicamp 2011) Duas fatias iguais de batata, rica em amido, foram colocadas em dois 
recipientes, um com NaCℓ 5M e outro com H2O. A cada 30 minutos as fatias eram retiradas da 
solução de NaCℓ 5M e da água, enxugadas e pesadas. A variação de peso dessas fatias e 
mostrada no gráfico a seguir.  
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a) Explique a variação de peso observada na fatia de batata colocada em NaCℓ 5M e a 
observada na fatia de batata colocada em água.  

b) Hemácias colocadas em água teriam o mesmo comportamento das células da fatia da 
batata em água? Justifique. 
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Gabarito: 
 
1. D 
2. E 
3. D 
4. A 
5. B 
6. A 
7. E 
8. 

a) Em uma solução hipertônica (NaCℓ 5M) a fatia de batata perde água por osmose e perde 
peso. Colocadas na água há ganho de água, fato que justifica o ganho de peso.  

b) Não. Hemácias são células desprovidas de parede celular. O ganho excessivo de água 
provoca a ruptura da membrana plasmática. As células da fatia de batata não se rompem, 
pois apresentam a parede celular celulósica. 

 


