
Aula ao vivo 24/03/2014  Transporte em membrana e organelas

1) Sabe-se que no transporte de substâncias através da membrana plasmática:

1) Certos íons são conservados com determinadas concentrações dentro e fora da célula, com gasto               
de energia.
2) Caso cesse a produção de energia, a tendência é de distribuírem-se homogeneamente as              
concentrações destes íons.
As frases 1 e 2 referem-se, respectivamente, aos seguintes tipos de transporte:
a) difusão facilitada e osmose
b) transporte ativo e difusão simples
c) transporte ativo e osmose
d) difusão facilitada e difusão simples

2) Os animais aquáticos podem ser classificados em três grupos de acordo com a relação entre a                 
osmolaridade de seus fluidos corporais e a do ambiente. Nas plotagens das osmolaridades interna e               
externa que aparecem no gráfico abaixo, o comportamento de um osmocompatível estrito            
acompanha a linha que representa a igualdade entre as osmolaridades interna e externa (linha              
preta).

                                

No mar de Aral, conhecido pela elevada concentração de sais, qual das três condições fisiológicas 
representaria a de MENOR VALOR adaptativo?
a) osmocompatibilidade estrita;
b) osmorregulação estrita;
c) osmorregulação limitada;
d) nenhuma das três possui baixo valor adaptativo;

3) A equação abaixo corresponde à Lei da Difusão, de Fick, na qual Q é a taxa de difusão de uma                     
determinada substância entre dois locais, D é o coeficiente de difusão (uma característica da              
substância que se difunde e da temperatura), A é a área de uma seção transversal sobre a qual uma                   
substância está se difundindo, C1 e C2 são as concentrações das substâncias nos dois locais, e L é a                   
distância entre esses locais. 



                                                     Q = D.A  C1  C2
                                                                   L
 
Considere agora quatro adaptações de aparelhos respiratórios de animais:
              1 – Grande área superficial para difusão de gases;
              2 – Membranas finas e delicadas para difusão de gases;
              3 – Ventilação de superfícies externas e perfusão de superfícies internas;
                4 – Obtenção de gases em ambientes aéreos (atmosfera);

Dessas adaptações, aquelas que se referem, respectivamente, aos elementos A e L da             
equação de Fick são:
a) 1 e 3;
b) 2 e 4;
c) 3 e 4;
d) 1 e 2;

4) Espécies ativas de oxigênio (EAO) são produzidas nas células e, em certas circunstâncias, atacam o                
DNA - material que constitui os genes - causando mutações que podem redundar em câncer.               
Normalmente, as EAO são produzidas na célula quando certos radicais que contem oxigênio ganham              
um elétron. Geram-se dessa forma o ânion radical superóxido (O2-). o peróxido de hidrogênio (H2O2)               
e o radical hidroxila (OH-).Em nosso laboratório, no Departamento da USP, descobrimos que, para              
que as EAO produzam lesão no DNA, devem estar presentes íons de ferro na forma reduzida. De fato,                  
na presença de H2O2 , geram o radical OH- , por meio da chamada reação de Fenton (Fe2+ + H2O2                    
� Fe3+ + OH- + OHO).Este último radical é extremamente reativo e ataca o DNA que está na                  
vizinhança imediata do local onde foi gerado, produzindo uma lesão. ( Rogerio Meneghini. Oxigênio              
dá câncer?)
Há nas células uma organela membranosa, capaz de decompor H2O2, que e extrema mente tóxica.               
Qual é essa organela e qual o conteúdo que possui para decompor tal substancia?
a) peroxissomo. que contem catalase.
b) glioxissomo, que contem peroxidase.
c) lisossomo, que contem hidrolase.
d) pinossomo, que contem peroxidase.

5) Até a metade do século passado, só era possível observar células ao microscópio óptico.
Com a evolução da tecnologia, novos aparelhos passaram a ser empregados no estudo da célula.
Hoje em dia são utilizados microscópios informatizados e com programas que permitem o             
processamento de imagens obtidas como as representadas nas figuras abaixo:
Na figura I, várias organelas foram identificadas e evidenciadas por diferentes cores.
Após a remoção de todas as organelas delimitadas por membranas da figura I, restou a região de
cor azul (figura II).

Assinale a alternativa que identifica a região azul e duas estruturas celulares encontradas
nessa região.
a) hialoplasma -microtúbulo e cariomembrana
b) citoplasma -centríolo e desmossomo
c) citosol -ribossomo e microtúbulo



d) citoplasma -corpúsculo basal e endossomo
e) citosol -microtúbulo e vacúolo

6) Considere as seguintes estruturas celulares:
I- retículo endoplasmático.
II- complexo de Golgi.
III- grânulos de secreção.

A seqüência de estruturas em que seria encontrado um aminoácido radioativo, desde a entrada até               
sua saída da célula, é, respectivamente:
a)  III, II, I
b)  II, I , III
c)   III, I, II
d)   I, II, III
e)   II, III, I

7) A estrutura representada no desenho abaixo é:

a) o complexo de Golgi, corpúsculo rico em ácidos nucleicos, presente no núcleo de células secretoras.
b) o complexo de Golgi, responsável pela síntese de enzimas da cadeia respiratória, presente no               
citoplasma de vegetais inferiores.
c) a mitocôndria, orgânulo responsável pela respiração celular.
d) o complexo de Golgi, que tem por função armazenar substâncias a serem secretadas pela célula.
e) a mitocôndria, orgânulo rico em DNA, RNA e enzimas, preente tanto no núcleo como no citoplasma                 
das células secretoras.

8) Todas as células são envolvidas por uma membrana plasmática que controla a entrada e a saída de                  
substâncias. A organização estrutural e funcional da camada fosfolipídica e a presença de proteínas de               
transporte conferem à membrana plasmática a capacidade de ser permeável apenas a algumas             
substâncias. Analise e responda as questões abaixo sobre os processos de troca de substâncias entre as                
células e o meio externo.
a) O salgamento dos alimentos é um recurso que evita a sua putrefação, sendo, por isso, utilizado na                  
preservação de diversos tipos de carnes. Explique porque o sal ajuda na preservação desse alimento. 
b) A célula vegetal não sofre plasmoptise, ou seja, ela não se rompe ao ser colocada numa solução                  
hipotônica. Você concorda com essa afirmativa? Justifique sua resposta. 
c) A figura que se segue apresenta vários tipos de transporte, que permitem a passagem da glicose,                 
através da célula intestinal, da luz do intestino até o sangue. Com base nesta figura, explique a                 
participação da bomba de sódio e potássio no mecanismo de transporte da glicose, da luz do intestino                 
até os vasos sangüíneos.



Gabarito:
1) B
2) B
3) D
4) A
5) C
6) D
7) D

8)
a) O sal adicionado ao alimento cria um meio hipertônico, que causa desidratação dos microrganismos               
responsáveis pela putrefação do alimento.
b) A célula vegetal não sofre ruptura ao ser colocada em meio hipotônico graças a presença da                 
parede celular.
c) A bomba de sódio e potássio gera a diferença de concentração de sódio, que permite o                 
co-transporte de sódio e glicose.
 



Deverzinho

1) Osmose e o movimento de moléculas de solvente através de uma membrana semipermeável             
de uma região de concentração de soluto mais baixa para uma região de concentração de soluto mais                 
alta. Esse movimento pode ser demonstrado com um experimento simples.

Baseando-se no texto, conclui-se:
a) A altura da coluna de solução é chamada de pressão osmótica e é proporcional à quantidade                
de açúcar que atravessa a membrana semipermeável.
b) A osmose ocorre da solução mais concentrada (hipertônica) para a menos concentrada  
(hipotônica).
c) Separando-se duas soluções, uma de açúcar com água e outra de água e sal de cozinha de                 
mesma concentração, por uma membrana semipermeável, ocorreria osmose em ambos os sentidos e             
as duas soluções teriam sabores doce e salgado.
d) O fluxo osmótico através de uma membrana seletivamente permeável (semipermeável)          
ocorre somente com o solvente, e não com o soluto (substância dissolvida), pois grandes moléculas e                
íons hidratados não são capazes de se difundir através de uma membrana.
e) A solução apresentada “açúcar e água” (5% e 95%) atingirá concentração igual a zero de               
açúcar para equalizar o número de moléculas de água que se movem através da membrana num                
certo intervalo de tempo.

2) Sabe-se que células epiteliais acham-se fortemente unidas, sendo necessária uma força            
considerável para separá-las. Isto se deve à ação:

a) do ATP, que se prende às membranas plasmáticas das células vizinhas.
b) da substância intercelular.
c) dos desmossomos.
d) dos centríolos.
e) da parede celular celulósica.

3) A célula é um estrutura que realiza suas várias funções de uma maneira dinâmica.



O esquema acima, de uma célula em atividade, só NÃO mostra a:

a) correlação funcional existente entre organelas celulares.
b) captura de substâncias pela célula num processo denominado endocitose.
c) circulação de substâncias por vesículas membranosas da célula.
d) liberação de excreção lipídica para o meio extracelular onde vão atuar.
e) produção, armazenagem e atuação de enzimas digestivas.

4) O esquema a seguir representa basicamente o processo da digestão intracelular. As estruturas              
numeradas 1, 2, e 3 representam, respectivamente:

a) ergastoplasma, fagossomo e vacúolo digestivo.
b) retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi e vacúolo digestivo.
c) retículo endoplasmático liso, ergastoplasma e complexo de Golgi.
d) ribossomos, ergastoplasma e fagossomo.
e) ergastoplasma, complexo de Golgi e vacúolo digestivo.

5) As mitocôndrias se originam a partir 

a) dos centríolos.
b) do retículo endoplasmático rugoso.
c) do retículo endoplasmático liso
d) do complexo de Golgi.
e) de mitocôndrias pré-existentes.

GABARITO:
1) D
2) D
3) D
4) E
5) E


