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Exercícios 

 

1. Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio (NaCl), 

historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. 

O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 

a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. 

b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. 

c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. 

d) Os íons Na+ e CI- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. 

e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. 

 

 

2. 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 adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava — uma 

serva a serviço de nossa verdadeira evolução. 
McMURRAY, W. C. The traveler. Trends in Biochemical 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. 

 

 

3. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos 
à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares (pai, avô 
materno, avó materna, filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos 
optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. 
Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e 
o DNA mitocontrial do(a) 
a) pai. 

b) filho. 

c) filha. 

d) avó materna. 

e) avô materno. 
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4. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados 
radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino 
final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. 
Após esses ensaios de radioatividade, qual o gráfico que representa a evolução temporal da produção de 

proteínas e sua localização em uma célula secretora? 

Dados: 

 

a) 

 

d) 

 

 

b) 

 

e) 

 

 

c) 
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5. O paclitaxel é um triterpeno poli-hidroxilado que foi originalmente isolado da casca de Taxus brevifolia, 
árvore de crescimento lento e em risco de extinção, mas agora é obtido por rota química semissintética. 
Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e 
pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina interferindo com a função 
dos microtúbulos. KRETZER, I. F. Terapia antitumoral combinada de derivados do paclitaxel e etoposídeo 
associados à nanoemulsão lipídica rica em colesterol - LDE. 

Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 

 

De acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel? 

a) Divisão celular. 

b) Transporte passivo. 

c) Equilíbrio osmótico. 

d) Geração de energia. 

e) Síntese de proteinas. 

 

 

6. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em 
substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou 
no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades 
biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes 
em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para 
produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes 
fermentadores. 

 
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para 

inserção de transgenes em leveduras? 

a) Lisossomo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 

 

 

7. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos 
responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um 
pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares 
específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do 
ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte 
energético e destruir essas células. 
 
Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em 
conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? 
a) Núcleo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 
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Gabarito 

 

1. e 

A técnica de salgamento promove a formação de um ambiente hipertônico, que aumenta a pressão 

osmótica externa promovendo a desidratação das células. 

 

2. 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. 

 

3. d 

O DNA mitocondrial é proveniente da linhagem materna sempre. Sendo assim, o DNA mitocondrial do rapaz 

será idêntico ao de sua mãe, mas não de seu pai. A mãe, por sua vez, recebeu seu DNA mitocondrial da 

mãe dela, a avó materna, e não do pai, o avô materno. Sendo assim, por toda a linhagem feminina materna 

o DNA mitocondrial será igual (mãe, avó, bisavó…). 

 

4. c 

Proteínas secretadas pela célula são produzidas no RER, passam pelo complexo golgiense que as 

armazena, empacota e forma as vesículas de secreção e, depois, encaminha as proteínas ao meio 

extracelular. 

 

5. a 

O fármaco em questão interfere na função dos microtúbulos. Estes tem função de formar o citoesqueleto 

e transporte intracelular, mas principalmente, atuam no deslocamento de cromossomos no processo de 

divisão celular. Com a função inibida, a divisão celular será afetada. 

 

6. b 

A mitocôndria, devido a sua origem endossimbiótica, possui DNA próprio. A presença deste DNA próprio 

favorece que essa organela seja utilizada para transgenia. 

 

7. b 

A utilização de nanopartículas bloqueadoras do Ciclo de Krebs que se comportam como sinalizadores age 

em mitocôndrias, pois o conjunto de reações do Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Se este 

processo for bloqueado, as células cancerosas morrerão pela menor taxa energética produzida. 

 


