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Tipos de células e membrana plasmática 

 

Teoria 

 

 

 
Ilustração por Rebeca Khouri. 

 

As células, estudadas no campo da Citologia, são a unidade básica da vida. Do mais complexo vegetal ou 

animal à mais primitiva bactéria, pode-se observar uma estrutura celular. De modo geral, são estruturas 

microscópicas, delimitadas pela membrana plasmática, e dotadas de um metabolismo próprio, capazes de 

se reproduzir. 

Podem ser definidas como eucariontes ou procariontes, dependendo da presença ou ausência de certas 

estruturas. 

 
 
Células Procariontes 
Primeiras células a surgirem no planeta, são mais primitivas. Representadas pelas      bactérias e 
cianobactérias. 
 
Possuem: 

● Material genético disperso no citoplasma 

● São unicelulares 

● Ausência de núcleo (ausência de carioteca) 

● Possuem ribossomos 70S 

● Possível parede celular composta de polipeptidioglicanos 

● Presença de mesossomo (artefato da microscopia, não é uma estrutura real) 

● Plasmídeos: pedacinhos de DNA imersos no citoplasma 
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Ilustração por Rebeca Khouri. 

 
 
Células Eucariontes 
São células mais complexas e compartimentadas, sendo os principais exemplos as células animais, vegetais, 

fungos e protozoários. 

Possuem: 

● Material genético contido em um núcleo (carioteca) 

● Organelas membranosas 

● Ribossomos 80S 

● Centríolos e lisossomos (células animais) 

● Vacúolo e parede celular de celulose (células vegetais) 

● Colesterol na membrana plasmática (célula animal) 

● Mitocôndria 

● Cloroplasto 

 
Ilustração por Rebeca Khouri. 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Biologia 

 

Exemplo de célula animal 

● Lisossomo 

● Centríolo 

● NÃO possui parede celular 

 

Exemplo de célula vegetal 

● NÃO possui lisossomo 

● Parede celular 

● Vacúolos  

● Plastos  

 

 

Membrana Celular 

A membrana celular, também chamada membrana plasmática ou plasmalema, delimita a superfície celular, e 

é algo que todas as células têm em comum. Ela evita o vazamento do conteúdo interno da célula ao ambiente, 

mas também controla a passagem de substâncias pela célula, estejam elas tentando entrar ou sair. 

É composta por uma dupla camada lipoproteica, sendo produzida a partir de fosfolipídios e proteínas. É 

possível observar, além dessas proteínas, moléculas de colesterol e glicídios ao longo da membrana das 

células animais, que servem uma função de reconhecimento celular. É uma estrutura dinâmica e em 

constante movimento. 

 

 

Esses fosfolipídios formam uma membrana dupla, colocando sua porção hidrofílica (a cabeça) voltada tanto 

para o meio externo como interno da célula, enquanto a região hidrofóbica de cada um fica em contato, no 

centro.  

 

Função da membrana plasmática: 

● Revestimento celular  

● Interação celular 

● Permeabilidade seletiva 

 

A disposição lateral deles permite o deslocamento sem a ruptura, conferindo dinamicidade à membrana 

plasmática, conforme a necessidade surge. 

Proteínas de membrana, como glicoproteínas, podem estar aderidas à superfície da membrana, ou mesmo 

atravessando-a completamente, como é o caso das proteínas carreadoras. Essas proteínas podem atuar no 
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transporte de substâncias ou no reconhecimento celular, podendo movimentar-se paralelamente ao plano da 

membrana, sem desconfigurar sua forma, no que é conhecido como modelo mosaico-fluido.  

 

 

Especializações de Membrana 

 

● Microvilosidades: dobras que aumentam a superfície de contato 

● Glicocálix: glicoproteínas para reconhecimento celular 

● Interdigitações: dobras de membrana entre células que aumentam a adesão célula a célula 

● Desmossomos: âncora de filamentos entre uma célula e outra 

● Zônula de oclusão ou adesão: cinturão adesivo situado junto à borda livre das células epiteliais 
impedindo a passagem de moléculas entre células 

● Junções comunicantes: permite trocas de substâncias dos citoplasmas de duas células (íons e 
pequenas moléculas) 

● Plasmodesmos: interligação entre membranas de células vizinhas que criam pontes citoplasmáticas 
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Exercícios 

 

1. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características: 

a) não possuem material genético. 

b) possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados. 

c) possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. 

d) possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas 

cromossomos. 

e) possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. 

 

 

2. Uma professora de biologia entregou duas figuras que representavam células de uma bactéria e de 

uma planta, respectivamente. Ela pediu então aos alunos que identificassem a célula eucariótica. Para 

que os alunos sejam capazes de identificar a célula, é fundamental que eles analisem: 

a) a presença de membrana plasmática. 

b) a presença de ribossomos. 

c) a presença de núcleo definido. 

d) a presença de material genético. 

e) a presença de citoplasma. 

 

 

3. Em uma aula de Biologia, um aluno observava uma célula ao microscópio. Nessa célula, era possível 

verificar uma região mais corada na lâmina, estrutura identificada pelo professor como o núcleo. 

Apenas com essa informação, o aluno pode concluir que se trata de uma célula: 

a) procariótica de bactéria. 

b) procariótica de um animal. 

c) eucariótica de um animal. 

d) eucariótica de um vegetal. 

e) de um indivíduo eucarionte. 

 

 

4. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as 

organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células 

eucarióticas: 

a) não existem organelas membranosas. 

b) o número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presente nas células 
procarióticas. 

c) existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. 

d) não encontramos ribossomos. 

e) encontramos apenas ribossomos. 
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5. O estudo da célula foi possível com a utilização do microscópio, que permite o aumento da imagem. 

Acerca da célula, seu funcionamento e seus constituintes, é correto afirmar que: 

a) o glicocálice é um envoltório externo à membrana plasmática e está presente nas células dos 
fungos e de muitos protistas. 

b) os seres vivos são constituídos por células, à exceção dos protistas. 

c) a plasmólise é observada quando a célula vegetal é exposta em solução hipotônica. 

d) a membrana plasmática é constituída principalmente por fosfolipídios e proteínas. 

e) a clasmocitose representa a penetração de resíduos dentro da célula. 
 

 

6. A célula vegetal apresenta algumas estruturas que permitem distingui-la de uma célula animal. Entre 

as alternativas a seguir, marque aquela em que encontramos apenas estruturas ausentes em uma 

célula animal. 

a) Parede celular, peroxissomos e mitocôndrias. 

b) Plastos, parede celular e lisossomo. 

c) Cloroplastos, lisossomos e vacúolos. 

d) Parede celular, plastos e vacúolos. 

e) Cloroplasto, mitocôndrias e vacúolos. 

 

 

7. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o 
modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por: 

a) uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios. 

b) uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos. 

c) uma dupla camada de fosfolipídeos onde estão incrustadas proteínas. 

d) uma camada de fosfolipídeos onde estão incrustados carboidratos. 

e) uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. 

 

 

8. 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. 
 

 

 
 



 
 

 

 

7 

Biologia 

 

9. 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. 

 

 

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. 
 

 

10. 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. 
 

 

 

 

 

 

Sua específica é biológicas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/exercicios-tipos-de-celulas-e-membrana-plasmatica
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Gabaritos 

 
1. B 

Os organismos procariontes são seres que apresentam células com material genético disperso no 
citoplasma em virtude da ausência de uma membrana nuclear (carioteca). 

 
2. C 

Para identificar se uma célula é ou não eucariótica, é fundamental verificar a presença de membrana 
delimitando o núcleo. 

 
3. E 

As células com núcleo delimitado por membrana (eucarionte) estão presentes na maioria dos seres vivos, 
tais como protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Organismos sem núcleo delimitado 
(procariontes) são encontrados nos domínios Bacteria e Archaea. 

 
4. C 

Apenas células eucarióticas apresentam organelas membranosas, sendo encontrados nas células 
procarióticas exclusivamente ribossomos. 

 
5. D 

A membrana plasmática é formada principalmente por uma bicamada fosfolipídica e proteínas 
associadas a ela. 
 

6. D 
A parede celular, os plastos e vacúolos são estruturas exclusivas da célula vegetal. Já os lisossomos e 
centríolos são organelas encontradas apenas na célula animal. 

 
7. C 

Segundo o modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada 
fosfolipídica com proteínas incrustadas. Essas proteínas mudam constantemente de lugar, uma vez que 
a dupla camada é fluída. 

 
8. B 

O aumento da aderência entre duas células animais adjacentes pode ocorrer devido ao glicocálix, um 
revestimento de açúcares localizado externamente à membrana plasmática. Ele também protege a célula 
contra agressões químicas e mecânicas, reconhece o que é do organismo e aquilo que não é (ação 
antigênica), tem ação enzimática e ainda promove a inibição por contato (o contato físico entre duas 
células de um mesmo tecido dispara sinais químicos que inibem a mitose). 

 
9. B 

As microvilosidades são especializações da membrana que aumentam a área de absorção, conforme 
mostrado na figura da questão. 
 

10. B 
Uma característica marcante da célula procariota é a ausência de um envelope nuclear. Dessa forma, seu 
material genético fica disperso (espalhado) no citoplasma. Alguns autores usam a denominação 
nucleoide para a região do citoplasma onde o material genético se encontra. 

 


