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SEMANA 1 
 

 

Questão 01 – Quanto à estrutura e às funções do núcleo celular, analise as afirmativas. 
 

I. Armazena material genético com informação para produção de proteínas. 
II. Está presente em seres eucariontes e procariontes. 
III. É formado por envelope nuclear, nucleoplasma e nucléolo, além do material genético. 

IV. A informação hereditária está armazenada no RNA. 
V. O material genético está armazenado em cromossomos. 

 
Estão corretas: 
 

a) I, III e V. 
b) I, II e IV. 

c) II, III e IV. 
d) I, II, III, IV e V. 
 

 
Questão 02 – Relacione, corretamente, os tipos celulares apresentados com suas respectivas 

características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 
 
1.Células eucarióticas 

2.Células procarióticas 
 

(   ) Apresentam material genético que não é separado do citoplasma por membrana. 
(   ) Não apresentam membranas internas no citoplasma.  

(   ) Por serem células mais complexas, apresentam tamanho maior. 
(   ) Apresentam uma complexa rede de tubos e filamentos proteicos que definem sua forma 
e permitem uma melhor organização. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 
a)2, 1, 2, 2. 
b)2, 2, 1, 1. 

c)1, 2, 1, 2. 
d)1, 2, 2, 1. 

 
Questão 03 – Os seres vivos podem ser formados por células procarióticas ou por células 
eucarióticas. Apesar de serem diferentes em muitos aspectos, os dois tipos celulares 

compartilham de algumas características em comum. Entre as características citadas abaixo, 
indique a alternativa correta sobre as semelhanças entre essas células. 

 
a)Os dois tipos celulares apresentam mitocôndrias relacionadas com a respiração celular. 
b)Nos dois tipos celulares podemos observar ribossomos relacionados com a síntese protéica. 

c)Tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica possuem material genético protegido 
no interior do núcleo. 

d)Tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica não possuem lisossomos, organelas 
membranosas responsáveis pela digestão celular. 
 

 
Questão 04 – Para estudar as principais características das células, o professor de Ciências 

solicitou que os alunos examinassem e citassem as principais estruturas de quatro tipos de 
células diferentes observadas em desenhos esquemáticos: uma bactéria, um fungo, uma 
célula de um pedaço de folha retirado de uma roseira e uma célula de um pedaço de músculo 
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retirado de um mamífero. 
 

Entre as estruturas citadas pelos alunos destacaram-se: mitocôndrias, cloroplastos, 

parede celular e carioteca (envoltório nuclear). 
 

Considerando os quatro tipos de células observadas é correto afirmar que 
 

a)a célula vegetal possui apenas a carioteca e os cloroplastos das estruturas citadas. 
b)a célula animal possui apenas os cloroplastos e as mitocôndrias das estruturas citadas. 
c)a bactéria e a célula vegetal possuem todas as estruturas citadas. 

d)o fungo e a célula animal não possuem as estruturas citadas. 
e)a célula vegetal possui todas as estruturas citadas. 

 
 
Questão 05 – Observe a célula abaixo: 

 

 
 

Das estruturas relacionadas, a única que não define a célula acima como EUCARIOTA é 
 
a)Ribossomo. 

b)Mitocôndria. 
c)Membrana nuclear. 

d)Retículo Endoplasmático. 
 
 

 
Questão 06 –O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável 

pelo controle das funções celulares e é constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, 
cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, assinale a afirmativa 
correta. 

 
a)O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma. 

b)A cromatina é formada por RNA durante o período de interfase. 
c)Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos. 
d)A síntese de proteínas ocorre nas regiões organizadoras do nucléolo. 

e)A eucromatina corresponde aos genes que estão inativos. 
 

 
Questão 07 –O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da 
célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. 

 
I. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. 

II. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. 



III. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa. 
IV. O nucleoplasma é formado por água, ribossomos e material genético. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 

c) III e IV. 
d) I e III. 
e) II e IV. 

 
 

Questão 08 –Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos 
constituintes do núcleo celular. 
 

(   ) A carioteca é uma membrana dupla presente apenas durante a divisão celular. 
(   ) Os nucléolos, corpúsculos ricos em RNA, são observados na interfase. 

(   ) Os cromossomos condensados são observados na fase dedivisão celular. 
(   ) Cromossomos homólogos são os que apresentam seus genes com alelos idênticos. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 

a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – F. 

d) F – F – V – V. 
e) V – F – F – V. 

 
 
Questão 09 –O núcleo é considerado portador dos fatores hereditários e controlador das 

atividades metabólicas da célula animal. Sobre esse assunto, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. Os nucléolos representam o material genético contido no núcleo, sendo resultantes da 
associação entre proteínas e moléculas de DNA. 

02. Cromossomos homólogos são os dois representantes de cada par cromossômico 
presente em células diploides, provenientes originalmente do par de gametas. 

04. Um trecho da molécula de DNA cromossômico que contém informações para sintetizar a 
cadeia de aminoácidos de uma proteína é definido como gene. 
08. A principal função da carioteca é manter o conteúdo nuclear separado do meio 

citoplasmático, impedindo o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. 
 

Questão 10 –O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que o 
reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela 

expressa bem essa ideia: a palavra “núcleo”, de acordo com o dicionário brasileiro, significa 
centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, julgue as 
afirmativas, comoFALSAS ou VERDADEIRAS: 

 
I)  O núcleo só é encontrado em células eucariontes, portanto as bactérias não apresentam 

essa organela. 
II) Existem células eucariontes com um único núcleo, células com vários núcleos e outras 
células anucleadas. 

III) O núcleo abriga o código genético das células, uma vez que dentro dele se encontram 
os cromossomos que contém a informação genética. 

IV) A carioteca é o envoltório nuclear, que impede a troca de qualquer tipo de material 
entre o núcleo e o restante da célula. 
 

a) V – V – F – F 
b) F – F – F – V 

c) V – F – V – F 
d) V – V – V – F 
e) V – F – V – V 



 
 
Questão 11 –Analisando o desenho esquemático que representa o núcleo de uma célula 

animal qualquer, podemos identificar que o componente responsável pela montagem e 
amadurecimentodos ribossomos é assinalado pelo número:  

 
a) 1  
b) 2  
c) 3  

d) 4  
e) 5  

 
 

Questão 12 –Assinale a alternativa incorreta: 

 
a)Núcleo com predominância de eucromatina é característico de células que apresentam alta 
atividade metabólica. 

b)O envoltório nuclear possui membrana dupla, interrompida por poros que permitem o 
intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. 

c)As proteínas presentes no núcleo com função estrutural, enzimática e de controle da 
atividade gênica são sintetizadas no próprio núcleo. 
d)Nucléolo é um corpúsculo denso, não delimitado por membrana, responsável pela formação 

de subunidades ribossômicas. 
e) Cromossomo é uma estrutura formada por filamento de cromatina que se compacta 

extraordinariamente durante a divisão celular. 


