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Características gerais
das células

Biologia Celular

[A descoberta da célula]

O mundo microscópico

1591 – Zacharias Janssen e seu pai, Hans Janssen.

• Microrganismos

• Hemácias

• Espermatozoides

Microscópio simples

1

2



06/05/2021

2

[A descoberta da célula]

Microscópio composto

[Origem do termo “célula”]

Do latim, cellula = pequeno compartimento.

Teoria Celular (Schleiden e Schwann)

1. Todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas
produzem; as células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos.

2. As atividade essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das
células; essas são, portanto, as unidades fisiológicas dos seres vivos.

3. Novas células surgem apenas pela divisão de células preexistentes, por
meio da divisão celular.
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[Partes fundamentais da célula eucariótica]

Célula da mucosa oral humana.

[Célula eucariótica x Célula procariótica]

Célula animal Célula bacteriana
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[Organização celular e procariotos e eucariotos]

Organização celular Procariotos Eucariotos

Envoltório nuclear Ausente Presente

DNA Desnudo
Combinado com 

proteínas

Cromossomos
Molécula única de DNA 

circular
Múltiplos

Cromatina → Material genético da célula eucariótica

Moléculas de DNA enroladas sobre proteínas histonas.

Observada no núcleo interfásico.

[ QUESTÃO 01]

No que diz respeito a características dos microrganismos, julgue o item

subsequente.

01. Uma característica morfológica comum a microrganismos eucariotos e

bactérias é a presença de núcleo revestido por membrana. Errado
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[ QUESTÃO 02]

Acerca de células procarióticas e eucarióticas, julgue o seguinte item.

01. Em células procarióticas, os filamentos de DNA encontram-se dispersos

no citoplasma e associados a proteínas denominadas histonas. Errado

Organização celular Procariotos Eucariotos

Nucléolos Ausentes Presentes

Divisão celular Fissão binária Mitose/meiose

Ribossomos Menores Maiores

[Organização celular e procariotos e eucariotos]

Nucléolos → Síntese de ribossomos

Regiões mais coradas do núcleo celular, formadas por RNAr + proteínas.

Presentes apenas em células eucarióticas.
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Organização celular Procariotos Eucariotos

Endomembranas Ausentes Presentes

Mitocôndrias Ausentes Presentes

Cloroplastos Ausentes Presentes (vegetais)

[Organização celular e procariotos e eucariotos]

Célula eucariótica Célula procariótica

Organização celular Procariotos Eucariotos

Parede celular Não celulósica
Celulósica (vegetais)

Quitina (fungos)

Endocitose/Exocitose Ausentes Presentes

Citoesqueleto Ausente Presente

[Organização celular e procariotos e eucariotos]

Citoesqueleto → Controle da forma e movimentação

Rede de filamentos proteicos presente apenas em

células eucarióticas.
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[ QUESTÃO 03]

A Biologia Celular é a parte da Biologia que se dedica ao estudo das células e suas

estruturas. Em relação a esse campo da ciência, assinale a alternativa correta.

a) As células que não possuem membrana nuclear são chamadas de células eucarióticas.

b) São encontradas organelas membranosas no citoplasma de células procariontes, como

mitocôndrias e vacúolos.

c) Células eucarióticas possuem núcleo verdadeiro, com material genético envolvido por

membrana nuclear.

d) Células procarióticas possuem citoesqueleto e, portanto, realizam endocitose e

exocitose.

[ QUESTÃO 04]

A Biologia é a ciência responsável por estudar a vida. Nesse sentido, a constituição celular surge

como característica básica dos seres vivos. Conhecer as células e diferenciar os tipos celulares é

importante para entender a forma como os seres vivos se desenvolveram e evoluíram no planeta.

As bactérias, por exemplo, são constituídas por células procarióticas, enquanto os fungos são

formados por células eucarióticas. São elementos presentes em células procarióticas

a) citoesqueleto, DNA, RNA e carioteca.

b) ribossomos, RNA, mitocôndria e núcleo.

c) membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos.

d) membrana plasmática, membrana nuclear, DNA e citoplasma.

e) membrana plasmática, citoesqueleto, retículo endoplasmático e cloroplastos.
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[ QUESTÃO 05]

As células procariontes são reconhecidas como aquelas que não possuem material genético

delimitado por um envoltório nuclear. Sobre os procariontes, é possível afirmar que contêm

apenas

a) complexo golgiense e ribossomos.

b) ribossomos e parede celular.

c) retículo endoplasmático e parede celular.

d) mitocôndria e plasmídeos.
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