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Exercícios sobre organelas citoplasmáticas 
 

Exercícios 

 

1. Muitas gelatinas são extraídas de algas. Tais gelatinas são formadas a partir de polissacarídeos e 

processadas no complexo golgiense sendo, posteriormente, depositadas nas paredes celulares. 

a) Cite o processo e as organelas envolvidos na formação desses polissacarídeos. 

b) Considerando que a gelatina não é difundida através da membrana da célula, explique sucintamente 

como ela atinge a parede celular 

 

 

2. A microscopia eletrônica foi inicialmente criada para estudos de estrutura de material bélico, sendo 

posteriormente utilizada para estudos de estruturas e organelas celulares. As eletromicrografias I e II 

mostram organelas citoplasmáticas distintas. 

 

 

Com base na identificação das organelas nas figuras I e II, marque a alternativa que indica, 

respectivamente, as moléculas que podem ser secretadas por células que possuam essas organelas em 

grandes quantidades. 

a) colágeno e mineralocorticóide 

b) insulina e prolactina 

c) estrógeno e glucagon 

d) colágeno e testosterona 

e) colágeno e fibronectina 
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3. Uma droga qualquer de efeito tóxico (fenobarbital, por exemplo, que é um sedativo usado como 

medicamento) foi fornecida a ratos adultos por 5 dias consecutivos. O retículo endoplasmático (RE) de 

hepatócitos (células do fígado), analisado durante 12 dias, apresentou os seguintes resultados: 

 

 

O que sugerem os resultados obtidos? Por quê? 

 

 

4. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos 

espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é 

uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial à 

sua penetração no ovócito e à fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada 

a) complexo de Golgi ou complexo golgiense. 

b) mitocôndria. 

c) retículo endoplasmático granuloso. 

d) retículo endoplasmático liso. 

e) peroxissomo. 

 

 

5. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela 

produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de 

procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. 

Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a 

a) capacidade de produzir moléculas de ATP. 

b) presença de parede celular semelhante à de procariontes. 

c) presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. 

d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. 

e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. 
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6. 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. 

 

 

7. No citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, mas 

interagindo e dependendo das outras para o funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, os 

lisossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso, e todos às 

mitocôndrias. 

a) Explique que relação existe entre lisossomos e complexo de Golgi. 

b) Qual a função dos lisossomos? 

c) Por que todas as organelas dependem das mitocôndrias? 

 

 

8. As funções das células estão relacionadas com sua estrutura e com sua atividade metabólica. Apresenta-

se abaixo uma tabela em que estão discriminadas, em porcentagens, as extensões de membranas de 

algumas organelas de duas células, A e B, provenientes de dois órgãos diferentes. 

 

 

a) Compare os dados das células A e B e indique em qual delas predomina a atividade de 

destoxificação e em qual predomina a atividade de secreção. Justifique. 

b) Experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos celulares mostraram que a célula A 

apresentava metabolismo energético mais elevado do que o da célula B. Como o resultado desses 

experimentos pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela? 
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9. Para investigar a dinâmica de biossíntese de uma proteína transportadora de glicose com relação às 

várias organelas de uma célula, um pesquisador incubou as células com um meio de cultura contendo 

um aminoácido marcado com carbono-14 (radioativo). Após um período de incubação, o pesquisador 

tomou amostras das células em cultura, isolou as várias organelas e contou a radioatividade de cada 

uma. As organelas analisadas foram: núcleo, ribossomas, mitocôndrias e membrana plasmática. 

a) Identifique a organela que, inicialmente, apresentou radioatividade mais alta. Justifique sua resposta. 

b) Ao final do período de incubação, qual organela apresentou radioatividade mais alta? Justifique sua 

resposta. 

 

 

10. 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. 
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Gabarito 

 

1.  

a) A formação de polissacarídios inicia-se com a formação de monossacarídios como, por exemplo, a 

glicose, obtida nos cloroplastos através do processo da fotossíntese. A polimerização ocorre no 

complexo golgiense. 

b) Os polissacarídios que compõem a parede celular são eliminados do complexo golgiense a partir de 

vesículas que, ao atingirem a membrana plasmática, fundem-se a ela e eliminam seu conteúdo no meio 

externo. 

 

2. C 

Como a organela I é o retículo endoplasmático liso e ela tem a função de secretar substâncias de origem 

lipídica, os esteroides como o estrogênio podem ser produzidos por esta organela. Já a figura II mostra o 

retículo endoplasmático rugoso que tem a função de secretar substâncias proteicas, como o hormônio 

glucagon. 

 

3. Devido à sua função na destoxificação celular o RE sofre hipertrofia, aumentando a sua superfície nos dias 

de tratamento e após a sua pouca utilização no fim do tratamento, o RE volta ao seu estado original. 

 

4. A 

O acrossomo é formado pelo complexo de Golgi (complexo golgiense). 

 

5. D 

As mitocôndrias apresentam DNA circular que promove a capacidade de duplicação da célula. 

 

6. C 

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

 

7.  

a) O Complexo de Golgi armazena substâncias e para liberá-las forma vesículas. Quando a substância 

armazenada é a enzima digestiva, a vesícula formada leva o nome lisossomo.  

b) A função dos lisossomos é a digestão intracelular.  

c) Todas as organelas dependem das mitocôndrias porque estas produzem energia (ATP) através da 

respiração celular aeróbica. Essa energia é utilizada pelas outras organelas para realizarem suas 

funções. 

 

8.  

a) A atividade de destoxificação predomina na célula A porque essa célula tem REL bem mais 

desenvolvido, se comparado com a célula B; já na célula B predomina a atividade de secreção, porque 

tem RER e CG mais desenvolvidos.  

b) O resultado desse experimento pode ser confirmado pelos dados da tabela, que indica uma maior 

extensão da membrana externa e da membrana interna mitocondrial na célula A do que na célula B. 
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9.  

a) Nos ribossomos, pois é lá que ocorre a síntese de proteínas. 

b) A membrana plasmática, pois é lá que se encontram as proteínas transmembrana, que fazem o 

transporte de glicose. 

 

10. O retículo endoplasmátic rugoso é responsável pela síntese de proteínas que serão secretadas, por conta 

da sua sssociação com ribossomos. Após ser produzida, essas proteínas são elvadas para o complexo de 

Golgi, para serem armazenadas e empacotadas em vesículas, estas estão serão liberadas por exocitose 

para fora da célula. 

 

 


