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Exercícios sobre transporte em membrana 

Exercícios 
 

1. 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.1.ª série, volume 1, SEE/ SP, 2009.) 

 

No texto, e na ordem em que aparece, 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 d a 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. 

 

 

2. (UNCISAL) Uma célula vegetal foi colocada numa solução de concentração desconhecida. Após 

um determinado tempo, foi possível perceber que seu volume interno se alterou. O gráfico abaixo 

ilustra  o resultado obtido. 

 

 
Pode-se concluir que a concentração da solução era 

a) hipertônica, ocasionando a hemólise. 

b) hipertônica, ocasionando a plasmólise. 

c) hipotônica, ocasionando a turgidez. 

d) isotônica, ocasionando a hemólise. 

e) isotônica, ocasionando a turgidez. 
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3. (MACK) 

 

 
Indique a explicação correta para o fenômeno observado na tira acima. 

a) O sal provoca uma reação alérgica no caramujo, resultando na sua desintegração. 

b) A pele do caramujo reage com o sal, formando um composto instável que rompe as células. 

c) O sal é absorvido pelas células da pele do caramujo, cujo citoplasma se t orna mais 

concentrado, provocando perda de água pelas células. 

d) O sal provoca a desintegração das membranas celulares do caramujo. 

e) O sal se dissolve no muco que recobre o corpo do caramujo, tornando-se uma solução 

hipertônica,  que provoca a saída de água do corpo por osmose. 

 

 

4. (UNIFESP) 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 p or 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 desi dratação 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 fo rtemente 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 osmos
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5. (CESGRANRIO) No desenho abaixo, observamos três tubos de ensaio contendo soluções de diferentes 

concentrações de NaCl e as modificações sofridas pelas hemácias presentes no seu interior. 

Em relação a esse desenho, assinale a alternativa correta. 

 

 

 

a) Em 1 a solução é isotônica em relação à hemácia; em 2 a solução é hipertônica em relação à hemácia 

e em 3 a solução é hipotônica em relação à hemácia. 

b) As hemácias em 1 sofreram alteração de volume, porém em 2 ocorreu plasmólise e em 3 

turgescência. 

c) Considerando a solução isotônica de NaCl = 0,9%, a solução 2 ce rtamente possui uma 

concentração de NaCl inferior a 0,9% e a solução 3, uma concentração de NaCl superior a 0,9%. 

d) As hemácias do tubo 2 sofreram perda de água para a solução, enquanto as do tubo 3 aumentaram 

seu volume, depositando -se no fundo. 

e) A plasmólise sofrida pelas hemácias do tubo 2 ocorreu em razão da perda de NaCl para o meio. 

 

 

6. (FUVEST) Os protozoários de água doce, em geral, possuem vacúolos pulsáteis, que constantemente se 

enchem de água e se esvaziam, eliminando água para o meio externo. Já os p rotozoários de água 

salgada raramente apresentam essas estruturas. 

Explique: 

a) a razão da diferença entre protozoários de água doce e de água salgada, quanto à ocorrência dos 

vacúolos pulsáteis. 

b) o que deve ocorrer com um protozoário de água salgada, desprovido de vacúolo pulsátil, ao ser 

transferido para água destilada. 
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7. (UNICAMP) Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação 

aos processos de difusão simples, transporte passivo facilitado e transporte ativo atr avés da membrana 

plasmática e pediu ajuda para outro vestibulando. Este utilizou a figura abaixo para explicar os 

processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou os processos como A, B e C e solicitou a 

ele que os associasse a três exemplos. 

 

 

 

Os exemplos foram: (1) transporte iônico nas células nervosas; (2) passagem de oxigênio pelas brânquias 

de um peixe; (3) passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. 

a) Indique as associações que o candidato deve ter feito corretamente. Explique em que cada um dos 

processos difere em relação aos outros. 

b) Em seguida, o candidato perguntou por que a alface que sobrou do almoço, e tinha sido 

temperada com sal, tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresent 

ou? 
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Gabarito 
 
1. A 

A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, onde se encontram inseridas 

moléculas de proteínas (modelo mosaico-fluido). A passagem de substâncias pela membrana, pode ser de 

maneira passiva ou ativa: os íons podem fluir pela membrana por processo passivo (principalmente a 

difusão facilitada – que envolve proteína transportadora) e por processo ativo (quando migram contra um 

gradiente de concentração). Moléculas grandes, como a glicose, entram por difusão facilitada, com auxílio 

das proteínas carreadoras (permeases) e por transporte ativo. 

 

 

2. C 

A solução era hipotônica, provocando a entrada de água na célula, ocasionando turgidez (observa-se, pelo 

gráfico, que a célula recebe água até um certo ponto - quando fica túrgida). 

 

 

3. E 

O sal (banho de sal grosso) quando no corpo do caramujo, se dissolve no muco que recobre o corpo desse 

animal, tornando -se uma solução hipertônica. Essa solução hipertônica que fica recobrindo o caramujo 

provoca a saída de água do corpo por osmose. 

 

 

4. A 

O tempero faz com que a ameba e as células da alface percam água por osmose. Graças a presença de 

parede celular, a folha da alface murcha mais lentamente. 

 

 

5. C 

Considerando a solução isotônica de NaCl = 0,9%:  

- a solução 2 certamente possui uma concentração de NaCl inferior a 0,9% : correta, pois as hemácias são 

plasmolisadas (estouram), graças a solução que é menos concentradas do que as células, fazendo com que 

a águá da solução entre na célula por osmose; 

- a solução 3, uma concentração de NaCl superior a 0,9% : correta, pois as hemácias murcham, uma vez que 

a solução é mais concentrada do que as células, fazendo com que a água de dentro das hemácias saiam 

para o meio (solução) por osmose. 

 

 

6.  

a) A razão da diferença entre os dois tipos de protozoários é que os de água salgada são praticamente 

isotônicos em relação ao meio e não têm problemas de regulação osmótica. Já os protozoários de 

água doce, sendo hipertônicos em relação ao meio, recebem c onstantemente água por osmose, 

eliminando o excesso por meio dos vacúolos pulsáteis. 

b)    Em tal situação, esse protozoário deverá sofrer lise (ruptura) provocada pela excessiva entrada de 

água por osmose. 
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7.  

a) Processo A - exemplo 2 A passagem de oxigênio pelas brânquias de um peixe é realizada por difusão 

simples, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração; o oxigênio passa diretamente 

pela membrana sem a participação de proteínas carreadoras.  

Processo B - exemplo 3 A passagem de glicose para o interior das células é um transporte passivo 

facilitado, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração e que utiliza uma proteína 

carreadora. 

Processo C - exemplo 1 O transporte iônico nas células nervosas é um exemplo de transporte ativo , 

com gasto de energia, contra o gradiente de concentração e com a participação de uma proteína 

carreadora. 

b) A alface murchou rapidamente porque suas células perderam água para o meio salino (hipertônico) 

por osmose, na qual o solvente (água) passa da solução de menor concentração em soluto para a de 

maior concentração, através de uma membrana semipermeável. 


