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1) Considerando não haver rompimento da membrana plasmática, com a adição de água destilada, o 
citosol das células sofre a seguinte alteração:
a) aumento da densidade
b) diminuição do volume de água
c) aumento da concentração de íons
d) diminuição da concentração de proteínas

2) Hemácias humanas foram imersas em duas soluções das substâncias I e II, marcadas com um 
elemento radioativo, para estudar a dinâmica de entrada dessas substâncias na célula. Os resultados 
estão  apresentados no gráfico abaixo:

Com base nesses resultados, pode-se concluir que as substâncias I e II foram transportadas para 
dentro da célula, respectivamente, por
a) transporte ativo e difusão facilitada.
b) difusão facilitada e simples.
c) difusão simples e transporte ativo.
d) fagocitose e pinocitose.
e) osmose e difusão facilitada.

3) O desenvolvimento de seres multicelulares depende da morte programada de certas células. Esse 
fenômeno biológico, regulado por genes, é conhecido como apoptose e está ilustrado nestas figuras:

Com base nas informações dessas figuras e em outros conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO 
afirmar que:
a) a apoptose, no caso II, ocorre devido a um processo inflamatório.



b) a apoptose que ocorre no caso I resulta da ação de enzimas digestivas presentes nos 
lisossomos.
c) a ausência de apoptose, no caso ilustrado em II, pode dificultar uma melhor exploração do 
ambiente.
d) a ocorrência de alterações nos genes responsáveis pela apoptose, nos casos I e II, pode ser 
transmitida aos descendentes.

4) Compartimentos e estruturas que contêm ácidos nucléicos, em uma célula eucariota, estão 
apresentados na seguinte alternativa:
a) mitocôndria - aparelho de Golgi - lisossomo
b) mitocôndria - retículo endoplásmico rugoso - cloroplasto
c) retículo endoplásmico liso - aparelho de Golgi - cloroplasto
d) retículo endoplásmico rugoso - retículo endoplásmico liso - lisossomo

5) 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 por 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 desidratação 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 fortemente 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 osmose.

6) Observe estas figuras:



Considerando-se as informações contidas nessas figuras e outros conhecimentos sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar que,
a) em II, ocorre fixação de dióxido de carbono.
b) em III, a obtenção de energia depende de mitocôndrias.
c) em I e II, a transcrição e a tradução ocorrem no mesmo compartimento.
d) em I e III, os tipos de bases nitrogenadas são diferentes.

7) Em um experimento em que foram injetados aminoácidos radioativos em um animal, a observação 
de uma de suas células mostrou os seguintes resultados: após 3 minutos, a radioatividade estava 
localizada na organela X (demonstrando que a síntese de proteínas ocorria naquele local); após 20 
minutos, a radioatividade passou a ser observada na organela Y; 90 minutos depois, verificou-se a 
presença de grânulos de secreção de radioativos, uma evidência de que as proteínas estavam 
próximas de serem exportadas.
As organelas X e Y referidas no texto são, respectivamente,
a) o complexo golgiense e o lisossomo.
b) o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso.
c) a mitocôndria e o ribossomo.
d) o retículo endoplasmático rugoso e o complexo golgiense.
e) o centríolo e o retículo endoplasmático liso.

8) Algumas células são capazes de enviar para o meio externo quantidades apreciáveis de produtos 
de secreção. O esquema abaixo representa a célula epitelial de uma glândula que secreta um 
hormônio de natureza protéica.



Nomeie as organelas que participam diretamente do transporte do hormônio a ser secretado e 
descreva a atuação delas.

GABARITO:
1) D
2) B
3) A
4) B
5) A
6) A
7) D
8) O hormônio proteico será sintetizado no retículo granuloso, a seguir é encaminhado ao 

complexo golgiense, que armazena e secreta o hormônio em vesículas de secreção. Tais 
vesículas sofrem fusão com a membrana plasmática da célula para eliminar o seu conteúdo.

DEVERZINHO

1) Num experimento sobre absorção intestinal foi utilizado o seguinte procedimento:

- fechar um pedaço de alça intestinal em uma das extremidades, formando um saco;
- virar o saco, expondo a mucosa para o lado externo;
- colocar solução salina no interior do saco;
- mergulhá-lo, parcialmente, numa solução salina idêntica, porém acrescida de glicose;
- medir, em função do tempo, a variação da concentração da glicose na solução externa, 
mantendo as condições adequadas;
- adicionar, em um determinado momento T, à solução externa, cianeto de sódio, um forte 
inibidor da cadeia respiratória mitocondrial.

O resultado deste experimento está representado por uma das curvas do gráfico abaixo.



A curva que representa as variações da concentração de glicose na solução em que o saco foi 
mergulhado é a de número:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

2) Células do tipo X absorvem a substância S apenas por transporte ativo. Essa absorção, em células 
do tipo Y, é feita por transporte passivo mediado por um transportador específico. Num experimento, 
foram medidas as velocidades iniciais de transporte de S através das membranas plasmáticas de X e 
de Y, em função de concentrações crescentes dessa substância no meio extracelular. O experimento 
foi repetido, então, em presença de um inibidor da geração de ATP nas células. A tabela abaixo 
resume as condições do experimento.

Observe o gráfico.

As curvas que representam as medidas obtidas, respectivamente, nas condições experimentais I, II, 
III e IV, são:
a) 1 – 2 – 1 – 3 b) 2 – 3 – 2 – 2
c) 2 – 3 – 2 – 3 d) 3 – 3 – 1 – 1

3) As microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm a função de:



a) aumentar a aderência entre uma célula e outra.
b) produzir grande quantidade de ATP, necessária ao intenso metabolismo celular.
c) sintetizar enzimas digestivas.
d) secretar muco.
e) aumentar a superfície de absorção.

4) A estrutura apontada pela seta 1 é derivada do(da) e chama-se, respectivamente:

a) do conjunto de lisossomos, acrossoma.
b) da membrana nuclear, peroxissomo.
c) do complexo de Golgi, acrossomo.
d) das mitocôndrias, condrioma.
e) do complexo de Golgi, ergastoplasma.

5) A utilização racional da radioatividade em vários campos da pesquisa tem permitido a              
compreensão de fenômenos importantes. Por exemplo, é possível fornecer a uma cultura de células              
aminoácidos marcados com isótopos radioativos e, através de técnicas especiais, acompanhar seu            
trajeto na célula. Se isto for feito com um aminoácido que entra na composição das enzimas digestivas                 
de um macrófago, em que organela citoplasmática haverá maior concentração deste aminoácido?
a) Mitocôndria.
b) Ribossoma.
c) Retículo endoplasmático liso. 
d) Lisossoma.
e) Aparelho de Golgi.

Gabarito
1) B
2) B
3) E
4) C
5) D


