
 

 

Tarefa 20 professor Lúcio 
 
01. (Enem 2019) A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas 

componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a 
temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau 
de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam 
significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os 
fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. 

 

 
 

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentescomposições de fosfolipídios, como as mostradas de I a 
V. 
 

 
 
Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maiorfluidez?  
a) I  
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 

 
02. (Ufjf-pism 1 2020) Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue. São responsáveis por combater 

infecções.Eles são capazes de fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação 
experimental, um cientistacultivou in vitro os neutrófilos com bactérias Gram positivas, as quais 
apresentavam a paredecelular verdefluorescente. Uma hora após a infecção o cientistaobservou os 
neutrófilos ao microscópio, e verificou a fluorescênciaverde em organelas dentrodessas células. 

 
Neste experimento quais organelas celulares podem ser visualizadas pelo cientista, com acoloração verde-
fluorescente?  
a) Mitocôndria e Núcleo.  
b) Peroxissomo e Fagossomo.  
c) Fagossomo e Lisossomo.  
d) Mitocôndria e Complexo de Golgi.  
e) Complexo de Golgi e Núcleo. 
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03. (G1 - ifpe2019) Não é nada fácil sobreviver à deriva em alto mar. O Sol queima a pele impunemente, não é 
fácil conseguir comida e toda a água que rodeia o náufrago não serve para matar a sede. O que fazer em 
tal situação? Vamos por partes. Primeiro, entendendo por que não é recomendável beber a água do mar. O 
problema está na concentração de sal - muito mais alta que a do nosso organismo. Quando bebemos água 
muito salgada, por mais contraditório que pareça, nós, na verdade, acabamos desidratados. Isso se deve a 
um processo (1) no qual a água do mar “rouba” a água presente nas células do corpo, numa tentativa de 
equilibrar a concentração de sal dentro e fora das células. Tomar água salgada levaria à morte em um ou 
dois dias, dependendo da quantidade de água ingerida.  

 
CYMBALUK, Fernando. À deriva no oceano?Veja por que beber água do mar causa desidratação. Disponível em: < 

https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2018/09/28/e-possivel-sobreviver-a-deriva-filtrando-agua-do-mar-com-a-
roupa.htm?cmpid=copiaecola >. Acesso em: 09 out. 2018 (adaptado).  

 
O processo (1), descrito no texto acima, refere-se à   
a) fagocitose.  
b) difusão.  
c) bomba de sódio e potássio.  
d) difusão facilitada.  
e) osmose. 

 
04. (Ufu 2019) A ouabaína é uma substância orgânica vegetal extraída da planta Strophantusgratuse utilizada 

nas pontas de flechas, por algumas tribos africanas, para paralisar a caça ou matar os inimigos. Essa 
substância age como um potente inibidor enzimático que altera a regulação iônica, desabilitando a 
manutenção osmótica celular normal dentro e fora da célula. 

 
Com base nessas informações, responda: 
a) Qual é o sistema de transporte, através da membrana, que tem seu funcionamento desabilitado? 

Explique seu mecanismo de atuação. 
b) Quais são os efeitos que a ouabaína provoca nesse transporte celular? Justifique sua resposta. 

 
05. (Ufrgs2019)  Considere as afirmações abaixo, sobre a membrana plasmática de células de animais 

pluricelulares. 
 

I. Os íons potássio (K )  tendem a sair da célula por difusão simples, a favor de seu gradiente de 
concentração. 

II. Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos, em células de mamíferos, necessitam da ajuda de 
proteínas carreadoras para atravessar a membrana. 

III. A ocorrência de estímulo, em células nervosas de mamíferos, provoca a entrada para o citoplasma de 
íons potássio (K ) por difusão simples. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
06. (G1 - ifpe2019)  As imagens 1 e 2, observadas abaixo, representam uma célula animal e uma vegetal, 

respectivamente.  
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Sobre essas imagens e esses dois tipos de células, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA.  
I. Os cloroplastos são organelas presentes nas células vegetais e participam ativamente do processo da 

fotossíntese.  
II. As células animais se diferenciam das células vegetais porque possuem o retículo endoplasmático 

rugoso, organela ausente nas células vegetais.  
III. Células animais e células vegetais apresentam uma membrana plasmática formada por lipídios e 

proteínas, e uma parede celular formada por celulose.  
IV. As mitocôndrias são organelas que participam do processo de respiração celular e são encontradas 

tanto nas células animais como nas células vegetais.  
V. A carioteca presente nessas células nos permite classificá-las como eucariontes.  
 
Está(ão) CORRETA(S), apenas, a(s) afirmação(ões)   
a) II e V.  
b) III.  
c) III e IV.  
d) I, IV e V.  
e) I, II e IV. 

 
07. (Mackenzie 2018)   

 
 

O esquema representa um modelo de organização da membrana plasmática. A respeito dele, assinale a 
alternativa correta.  
a) Essa organização é encontrada somente em células eucarióticas.  
b) A substância apontada em 1 ocupa local fixo na membrana.  
c) As membranas que compõem organelas celulares apresentam apenas uma camada de fosfolipídios.  
d) A seta 2 indica carboidratos que compõem o glicocálix.  
e) A substância apontada em 1 está envolvida apenas em transportes ativos.  

 
08. (Fgv2018)  As células procariontes e as células eucariontes diferenciam-se e assemelham-se em diversos 

aspectos, como, por exemplo, quanto à presença de membranas internas, constituindo as organelas e o 
envoltório nuclear, e quanto à constituição dos envoltórios membranosos. 

 
Assinale a alternativa que cita, correta e respectivamente, uma diferença e uma semelhança relacionadas 
às membranas das células procariontes e eucariontes.  
a) Mitocôndrias com membranas internas e externas nas células eucariontes; e constituição de dupla 

camada lipoproteica nas membranas de ambas as células.  
b) Ribossomos com membranas simples nas células procariontes; e constituição de glicoproteínas e 

glicolipídios nas membranas de ambas as células.  
c) Cloroplastos com clorofila imersa nas membranas internas nas células eucariontes; e constituição de 

dupla camada celulósica nas membranas de ambas as células.  
d) Lisossomos contendo enzimas digestivas nas células procariontes; e constituição de dupla camada 

proteica nas membranas de ambas as células.  
e) Ribossomos aderidos às membranas do retículo rugoso nas células eucariontes; e constituição de 

polissacarídeos nas membranas de ambas as células.  
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09. (Ufpr2018)  A bomba de sódio-potássio:  
 

1. é caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor 
concentração para outro, onde estão em maior concentração.  

2. é uma forma de transporte passivo, fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio nos 
meios extra e intracelular.  

3. está relacionada a processos de contração muscular e condução dos impulsos nervosos.  
4. é fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio 

extracelular.  
5. é uma forma de difusão facilitada importante para o controle da concentração de sódio e potássio no 

interior da célula.  
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 

 
10. (Unesp 2018) A resposta das células a pulsos elétricos sugere que a membrana plasmática assemelha-se a 

um circuito elétrico composto por uma associação paralela entre um resistor (R) e um capacitor (C) 
conectados a uma fonte eletromotriz (E). A composição por fosfolipídios e proteínas é que confere 
resistênciaelétrica à membrana, enquanto a propriedade demanter uma diferença de potencial elétrico, ou 
potencial demembrana, é comparável a um capacitor. 

 
(Eduardo A. C. Garcia. Biofísica, 2002. Adaptado.) 

 
A figura mostra a analogia entre um circuito elétrico e a membrana plasmática. 
 

 
 
A diferença de potencial elétrico na membrana plasmática émantida  
a) pelo bombeamento ativo de íons promovido por proteínas de membrana específicas. 
b) pela difusão facilitada de íons através de proteínas canais que transpassam a membrana. 
c) pela constante difusão simples de íons por entre as moléculas de fosfolipídios. 
d) pela transferência de íons entre os meios extra e intracelular por processos de endocitose e exocitose. 
e) pelo fluxo de água do meio mais concentrado em íons para o meio menos concentrado. 


