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Organelas 
 

Exercícios 

 

1. Os trabalhadores que lidam com amianto podem ser acometidos por uma doença chamada silicose. As 

células do epitélio pulmonar desses indivíduos fagocitam partículas de sílica presentes no ar. Como 

essas partículas não podem ser digeridas, acumulam-se no interior de uma organela celular. O acúmulo 

de sílica acaba rompendo a organela e ocasionando a destruição generalizada das células por ação de 

enzimas digestivas.  

 
A organela envolvida na silicose é o(a) 
a) peroxissoma. 

b) Complexo de Golgi. 

c) lisossoma. 

d) mitocôndria. 

e) retículo endoplasmático liso. 

 

2. Meristema é um grupo de células caracterizadas pela capacidade de se dividirem indefinidamente, 
produzindo as novas células necessárias ao crescimento da planta. Ao observar uma célula, um 
pesquisador visualizou uma estrutura delimitada por uma dupla camada de membrana fosfolipídica, 
contendo um sistema complexo de endomembranas repleto de proteínas integrais e periféricas. Verificou 
também que, além de conter seu próprio material genético, essa estrutura ocorria em abundância em 
todas as regiões meristemáticas de plantas. Qual seria essa estrutura celular?  
a) Cloroplasto.  

b) Mitocôndria.  

c) Núcleo.  

d) Retículo endoplasmático. 

e) Lisossomo 
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3. A síntese das proteínas é o processo por meio do qual as células biológicas geram novas proteínas. 
Várias organelas estão envolvidas, como ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de golgi, entre 
outros. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão 
relacionadas. O complexo de Golgi  

a) recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático.  

b) envia proteínas nele sintetizadas para o retículo endoplasmático.  

c) recebe polissacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático.  

d) envia polissacarídeos nele sintetizados para o retículo endoplasmático.  

e) recebe monossacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático e para ele envia polissacarídeos. 

 

 

4. Em qualquer tipo de diabetes mellitus, a característica central é a elevação anormal e descontrolada dos 
níveis de glicose ("açúcar" no sangue). 
No entanto, os vários tipos de diabetes mellitus têm causas diferentes. Na diabetes mellitus tipo 1, a 
causa da elevação da glicemia ("açúcar" no sangue) é a incapacidade súbita do pâncreas produzir insulina 
por destruição completa das células que fabricam este hormônio. Essa destruição é causada pelo próprio 
sistema imunitário da pessoa com diabetes. 

O pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, com dupla função, desempenhando um papel junto ao 
sistema digestório na produção de enzimas, tais como amilases e lipases, e também junto ao sistema 
endócrino, na produção de hormônios, tais como a insulina e o glucagon. Tendo em vista a composição 
bioquímica desses catalisadores pancreáticos, as organelas citoplasmáticas membranosas envolvidas 
diretamente na produção e no armazenamento dessas substâncias são, respectivamente, o:  

a) retículo endoplasmático rugoso e o complexo golgiense.  

b) retículo endoplasmático liso e o lisossomo.  

c) ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso.  

d) complexo golgiense e o lisossomo.  

e) lisossomo e o vacúolo digestivo. 

 

 

5. 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, pois realiza digestão intracelular. 

b) Mitocôndria, pois fornece energia e possui material genético próprio. 

c) Peroxissomo, pois evita estresse oxidativo. 

d) Complexo golgiense, pela criação de vesículas. 

e) Retículo endoplasmático, pois é capaz de sintetizar proteínas. 
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6. Na ação de investigação de paternidade é feito exame comparativo do DNA do investigante, sua mãe e 
do investigado, sendo que parte do DNA do investigante é herdada de sua mãe biológica e a outra parte 
de seu pai biológico. O resultado dos testes de DNA detém notório prestígio no meio jurídico como meio 
de prova tendente a confirmação ou exclusão da paternidade. 

Para identificar o corpo, se for usado o DNA mitocondrial, deve haver homologia entre o DNA 

mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do(a) 

a) pai. 

b) filho. 

c) filha. 

d) avó materna. 

e) avô materno. 

 

 

7. A droga cloranfenicol tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua 
função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir a síntese de: 

a) ATP. 

b) DNA. 

c) proteínas. 

d) RNA mensageiro. 

e) lipídios da parede bacteriana. 
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Gabarito 

 

1. c  

A organela responsável pela digestão intracelular é o lisossomo(a). 

2. b 

A região meristemática possui alta atividade mitótica, demandando alto gasto energético, portanto 

dependente da atividade das mitocôndrias. 

3. a 

Nas células eucarióticas, as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso são transferidas ao 

complexo de Golgi. 

4. a 

As organelas membranosas envolvidas na síntese e armazenamento das enzimas do suco pancreático são, 

respectivamente, o retículo endoplasmático rugoso (granuloso) e o complexo golgiense. 

5. b 

A mitocôndria e o cloroplasto são as únicas organelas que apresentam DNA e RNA e poderiam tem o seu 

material genético editado. 

6. d  

Como as mitocôndrias presentes no espermatozoide não penetram o óvulo, todas as mitocôndrias 

existentes no zigoto são de origem materna. 

7. c 

A principal função dos ribossomos é a síntese de proteínas.  

 


