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Membrana plasmática

Biologia Celular

Composição química:

• Revestimento

• Proteção

• Permeabilidade seletiva

Características gerais

Funções principais:

lipoproteica

[Membrana plasmática]
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Modelo do mosaico fluido (S. Singer e G. Nicholson - 1972)

Glicocálice

Proteínas integrais
(intrínsecas)

Proteínas periféricas
(extrínsecas)

Fosfolipídio

[Estrutura das membranas celulares]

[Fosfolipídios]
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[ QUESTÃO 01 –CESPE/CEBRASPE]

No que se refere aos aspectos estruturais e à composição química da membrana

plasmática, julgue o item que se segue.

01. Devido ao fato de os fosfolipídios da membrana plasmática serem anfipáticos,

a parte polar desses lipídeos fica em contato com o meio extracelular, ao passo que

a parte apolar fica em contato com o citosol.

Errado

Classificadas de acordo com o seu modo de associação com a bicamada lipídica

Ligada às cabeças dos fosfolipídios

Embutida na bicamada lipídica

• Fácil extração

• Difícil extração(transmembrana)

[Proteínas de membrana]
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[ QUESTÃO 02 –CESPE/CEBRASPE]

No que se refere aos aspectos estruturais e à composição química da

membrana plasmática, julgue o item que se segue.

01. Na estrutura lipoproteica de uma membrana plasmática, as proteínas,

em relação aos fosfolipídios vizinhos, ficam inseridas na camada lipídica de

forma fixa. Errado

As proteínas são muito maiores que os fosfolipídios e se movem mais lentamente.

[As proteínas da membrana se movem ?]
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• Proteção

• Resistência

• Reconhecimento celular

Glicoproteínas + Glicolipídios

Funções principais:

[Glicocálice]

[QUESTÃO 03 –CESPE/CEBRASPE]

Com relação à célula, sua composição e seus processos químicos, julgue o

item a seguir.

01. Externamente à membrana plasmática existe um a região, denominada

glicocálice, rica em hidratos de carbono os quais se ligam a proteínas ou

lipídios. Certo
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Transporte passivo
• Sem gasto de energia

• A favor do gradiente de concentração

Difusão simples Passagem de soluto através da bicamada lipídica,
do meio hipertônico para o meio hipotônico.

Exemplo: gases respiratórios.

Moléculas pequenas
e hidrofóbicas.

Hipertônico

Hipotônico

Isotonia

[Permeabilidade seletiva]

Transporte passivo

Difusão facilitada Proporcionada pela ação de proteínas transportadoras.

Moléculas grandes e polares 
(aminoácidos e açúcares).

• Proteínas canais

• Proteínas permeases (carreadoras)

“túnel”

Alterações conformacionais 

para translocar o soluto.

Hipertônico

Hipotônico

[Permeabilidade seletiva]
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[ QUESTÃO 04 - CESPE/CEBRASPE]

A respeito da célula, que possui elementos orgânicos e inorgânicos em sua

composição, julgue o próximo item.

01. Todo movimento de partículas através das membranas citoplasmáticas

precisa, necessariamente, de proteínas para ocorrer. Errado

[Permeabilidade seletiva]

Transporte passivo
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Transporte passivo

Osmose
Fluxo de solvente (água) através de uma membrana semipermeável,

contra o gradiente de concentração do soluto.

[Permeabilidade seletiva]

Lise celular
(plasmoptise)

Murcha
(crenação)

Túrgida

Flácida (murcha)

Plasmolisada

Plasmólise

Deplasmólise

[Permeabilidade seletiva]
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[ QUESTÃO 05]

Um professor de Biologia fez o seguinte experimento: colocou um pedaço de caule de

batata descascado em uma solução A e outro igual na solução B. Após 15 minutos, ele

percebeu que o pedaço de batata da solução A estava firme, rígido, enquanto o pedaço da

solução B estava começando a amolecer. Como é possível classificar a tonicidade das

soluções A e B, respectivamente?

a) Hipotônica e isotônica.

b) Hipertônica e hipotônica.

c) Hipotônica e hipertônica.

d) Isotônica e hipotônica.

Osmose inversa

Processo de separação em que um solvente é separado de um

soluto por uma membrana permeável ao solvente e

impermeável ao soluto.

Ocorre quando se aplica uma

grande pressão sobre este

meio aquoso, o que contraria

o fluxo natural da osmose.

[Permeabilidade seletiva]
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Transporte ativo

• Gasto de energia (ATP)

• Contra o gradiente de concentração

• Proteínas carreadoras (permeases), em vez de proteínas canais

Bomba de sódio e potássio

[Permeabilidade seletiva]

[ QUESTÃO 06]

Quanto à natureza do transporte realizado pelas duas classes de proteínas

transportadoras de membrana, assinale a alternativa correta.

a) O transporte por proteínas carreadoras pode ser ativo ou passivo enquanto o

transporte por proteínas canal é sempre passivo.

b) O transporte por proteínas carreadoras é sempre passivo assim como o transporte por

proteínas canal.

c) O transporte por proteínas carreadoras é sempre ativo enquanto o transporte por

proteínas canal é sempre passivo.

d) O transporte por proteínas carreadoras é sempre ativo assim com o transporte por

proteínas canal.

e) O transporte por proteínas carreadoras pode ser ativo ou passivo assim como o

transporte por proteínas canal que pode ser ativo ou passivo.
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Bomba de sódio e potássio
Transporte ativo (ATP)

Transporte ativo (ATP)

Difusão

Difusão

Na+  Na+ Na+

Na+  Na+Na+ Na+

K+ K+
K+ K+ K+ 

K+ K+

Célula
polarizada

[Permeabilidade seletiva]

[ QUESTÃO 07 –CESPE/CEBRASPE]

O estoque de ATP de uma célula de tecido animal vivo, inicialmente em homeostase, foi subitamente

esgotado. Nesse caso, um dos efeitos esperados quanto ao transporte de substâncias pela membrana

citoplasmática dessa célula é a suspensão da atividade

a) da bomba de Na+/K+ e dos canais iônicos com diminuição da pressão osmótica no interior da célula.

b) dos canais iônicos com aumento da pressão osmótica no interior da célula.

c) dos canais iônicos com diminuição da pressão osmótica no interior da célula.

d) da bomba de Na+/K+ com aumento da pressão osmótica no interior da célula.

e) da bomba de Na+/K+ com diminuição da pressão osmótica no interior da célula.

A pressão osmótica (π) é a pressão que deve ser exercida sobre 

um sistema para evitar que a osmose ocorra.
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O transporte ativo permite à célula  manter concentrações internas diferentes 

das concentrações do ambiente.

[Bomba de sódio e potássio]

[Permeabilidade seletiva]

Bomba de sódio e potássio
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Transporte por meio de vesículas

Endocitose

Exocitose

Entrada de materiais: fagocitose e pinocitose

Saída de materiais: clasmocitose e secreção celular

Macromoléculas, partículas sólidas e gotículas.

• Gasto de energia (ATP)

• Empacotamento de vesículas

[Permeabilidade seletiva]

[Digestão intracelular]

Endocitose

Exocitose
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Transporte por meio de vesículas

Fagocitose                        x Pinocitose

Clasmocitose                     x Secreção celular

• Partículas grandes

• Evaginação

• Líquidos e pequenas partículas

• Invaginação

• Eliminação de resíduos

• “Defecação celular”

• Exportação de produtos úteis

• Hormônios, leite e enzimas

[Permeabilidade seletiva]

[ QUESTÃO 08 –CESPE/CEBRASPE]

Com relação às estruturas, processos e funções dos constituintes celulares,

julgue os itens subsequentes.

01. As vesículas transportadoras destinadas à superfície celular são oriundas

do complexo de Golgi e descarregam seu conteúdo fora da célula mediante

processo de fagocitose. Errado
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Aumentar a superfície absortiva

Vedação do espaço intercelular

Adesão, sustentação e resistência mecânica

Troca de subst. entre células adjacentes

Adesão à lâmina basal

Adesão
Aumento da superfície

lateral de contato
entre as células 

[Especializações da membrana]

Prevalentes nos epitélios de revestimento.

[ QUESTÃO 09]

Algumas células, como as células intestinais, apresentam grande capacidade de

absorção, devido a uma especialização da membrana plasmática. Assinale a alternativa

que apresenta a especialização de membrana responsável pelo aumento da superfície

celular e da maior absorção de nutrientes pelas células intestinais.

a) Cílios.

b) Flagelo.

c) Carioteca.

d) Microvilosidades.

e) Aparelho de Golgi.

Microvilosidades intestinais
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Obrigado!!
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