
 

 

Tarefa 22 professor Lúcio 

 
01.  

a) O sistema de transporte que tem seu funcionamento desabilitado é a bomba de sódio e potássio 
(Na+/K+ ATPase), a qual consiste em um sistema de transporte ativo de íons, com gasto de energia, e 
contra o gradiente de concentração. Neste, há entrada de íons de K+ e saída de íons de Na+, na 
proporção de 3 (Na+) para 2 (K+), resultando em uma diferença de potencial iônico da membrana 
celular, a qual permite o equilíbrio osmótico celular. 

b) A ouabaína atua como um potente inibidor enzimático da Na+/K+ ATPase. Desse modo, a sua 
presença inibe a ação da bomba de sódio e potássio, cessando o potencial da membrana, o qual 

ocasiona alterações na regulação osmótica celular. Com isso, a concentração de íons dos meios 
intracelular e extracelular tende a se igualar por meio do transporte passivo, impedindo assim a 
formação dos potenciais de ação. 

 

02.  
a) O processo representado na figura 1 é uma exocitase (clasmocitose) e na figura 2 é uma endocitose 

(fagocitose ou pinocitose). 
b) A figura 1 representaria a participação das células do pâncreas porque liberaria hormônios na corrente 

sanguínea através da clasmocitose. Já a figura 2 representaria a ação do macrófago fazendo um 
fagocitase em um agente estranho. 

 

03. Transporte passivo por difusão. 
O íon sódio passará de um compartimento ao outro em função de seu gradiente de concentração. 

 
04. Transformação – absorção e incorporação de fragmento de DNA exógeno, isto é, que se encontra no local 

em que a bactéria vive. Esse DNA incorporado ao DNA da bactéria pode ser duplicado no momento da 
reprodução assexuada e, dessa forma, é transmitido para as próximas gerações, além de possibilitar a 
oferta de novas caraterísticas, caso apresente sequência gênica. 

Transdução – pela ação de bacteriófagos, como vetores de fragmentos de DNA, que, ao se inserirem em 
uma bactéria para a multiplicação, podem incorporar, em seu material genético, parte do DNA da bactéria 
hospedeira, e ao agir em uma nova bactéria transferem esse fragmento incorporado. 
Conjugação – ocorre a formação de uma ponte citoplasmática entre bactérias, por onde um indivíduo 
poderá passar material genético para a outra, que, além de apresentar as próprias características 
genéticas, passará a apresentar também as da doadora.  

 
05. O organismo é bactéria. 

A estrutura é plasmídio, confere resistência à antibióticos 
 


