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Exercícios sobre tipo de células 

Exercícios 

 

1. 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. 

 

2. Observe a figura abaixo. 

 

 

 

É correto afirmar que a figura acima é uma representação esquemática de uma célula de um 

organismo que tem como característica principal a: 

a)  presença de núcleo com nucléolo 

b)  presença de núcleo sem nucléolo 

c)  presença de envoltório nuclear 

d)  ausência de material genético 

e)  ausência de núcleo delimitado por envoltório nuclear. 
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3. Analise a tabela abaixo: 

 

Analisando a tabela acima podemos considerar que os organismos do grupo: 

a) 1 tem célula procariótica, podendo o número indicar o grupo dos Protistas. 

b) 4 tem célula eucariótica, podendo o número indicar o grupo dos Fungos. 

c) 3 tem célula procariótica, podendo o número indicar o grupo das Arqueas. 

d) 2 tem célula eucariótica, podendo o número indicar o grupo das Plantas. 

e) 5 tem célula eucariótica, podendo o número indicar o grupo dos Animais. 

 

 

4.  

 

Avaliando-se a célula em destaque e com os conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar:  

a) É uma célula que apresenta divisão de trabalho e se encontra nos organismos de todos os 

domínios.  

b)  Na célula, ocorre a glicosilação em um compartimento específico, membranoso e polar.  

c)  Das organelas destacadas, a única que não se apresenta envolvida pela membrana é o 

ribossomo.  

d) É uma célula que pode fazer parte da constituição de um vegetal, como as gimnospermas e 

angiospermas.  

e)  A constituição de seu citoesqueleto imprescinde da presença de tubulinas sintetizadas por 

polissomos aderidos ao seu próprio ergastoplasma. 

https://djalmasantos.wordpress.com/2017/03/31/testes-de-taxonomia-1/01-274/
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5. Uma célula eucariótica é uma massa de citoplasma, delimitada por uma membrana e que apresenta 

um núcleo. Com base nos conhecimentos sobre citologia, é correto afirmar. 

a) Observando uma célula animal no microscópio óptico, é possível visualizar a parede celular e o 

núcleo. 

b)  O retículo endoplasmático liso tem importante papel na produção de proteínas pela célula. 

c)  Os lisossomos são importantes no empacotamento e na distribuição de substâncias pela célula 

d)  Uma proteína presente na membrana plasmática de uma célula foi produzida no retículo 

endoplasmático rugoso, encaminhada para o complexo de Golgi e, posteriormente, direcionada à 

membrana plasmática. 

e)  Os fosfolipídios que formam a membrana plasmática têm aparte hidrofóbica voltada para o 

exterior da célula. 

 

 

6. Companheira viajante 

 

Suavemente revelada? Bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. 

Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo 

seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos 

variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. 

Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adapta da às células eucariontes, considerando-se como 

escrava – uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. 

McMURRAY, W. C. The traveler. Trends In Blochcmical Sciences, 1994 (adaptado). 

 

A organela celular descrita de forma poética no texto é o(a) 

a) centríolo. 

b) lisossomo. 

c) mitocôndria. 

d) complexo golgiense. 

e) retículo endoplasmático liso. 

 

 

7. Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser 

observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma 

finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. 

 

Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras, se reconhecidas? 

a) Ribossomos e mitocôndrias, ausentes nas células animais. 

b) Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas. 

c) Envoltório nuclear e nucléolo, característicos das células eucarióticas. 

d) Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais. 

e) Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais 
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Gabarito 

 

1. E 

A célula vegetal é a única que possui mitocôndrias, cloroplastos, parede celular e membrana nuclear 

 

2. E 

Somente um organismo procarionte não possui núcleo celular, assim, o seu material genético fica 

disperso no citoplasma, porém, na região mais central. 

 

3. C 

Algumas arqueas possuem parede celular de pseudomureína e centríolo e como são seres procriontes, 

não possuem organelas membranosas. 

 

4. B 

A glicosilação pode ocorrer no complexo de golgi, uma organela membranosa da célula eucarionte. 

 

5. D 

A proteína originada do retículo endoplasmático rugoso é encaminhada ao complexo de golgi que 

armazena, empacota e secreta substâncias para fora da célula. 

 

6. C 

O texto fala sobre uma organela que tem relação com o metabolismo, energia e cuja atividade dura 

tanto durante o dia quanto a noite; além disso, “considerando-se como escrava” dos eucariontes 

remete à teoria da endossimbiose. A organela que tem essas funções e características é a mitocôndria. 

 

7. E 

Somente a célula vegetal possui parede celular e cloroplasto, ficando fácil a separação dos conteúdos. 

 

 

 

 


