
 

 

Tarefa 28 professor Lúcio 

 
01. (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 cientista cultivou in vitro os neutrófilos com bactérias Gram positivas, as quais 
apresentavam a parede celular verde fluorescente. Uma hora após a infecção o cientista observou os 
neutrófilos ao microscópio, e verificou a fluorescência verde em organelas dentro dessas células. 

 

Neste experimento quais organelas celulares podem ser visualizadas pelo cientista, com a coloração 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.    
  
02. (Ufrgs 2020)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem 

em que aparecem. 
 

Os cloroplastos presentes no citoplasma das células de angiospermas são envoltos por duas membranas 
externas. Internamente apresentam pequenas bolsas em forma de disco chamadas __________, que se 

empilham e formam um complexo membranoso denominado __________.  
a) tilacoides – grana    
b) vacúolos – estroma    
c) cristas – vesícula    

d) grana – estroma    
e) cisternas – crista    

  

03. (Ufpr 2020)  O cultivo de células tem sido utilizado como uma possível alternativa para a produção de 
moléculas úteis na medicina, como a produção de hormônios naturais. Com a intenção de produzir 
hormônios como a testosterona e a progesterona, que são derivados do colesterol, pesquisadores tiveram 
que selecionar uma linhagem de células a partir da caracterização morfológica delas. Na figura abaixo 
estão apresentadas essas características. 

 

 
 

A partir da observação, qual é o número da linhagem selecionada para atingir o objetivo pretendido?  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    

d) 4.    
e) 5.    
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04. (Fuvest 2020)  Analise os esquemas simplificados das células 1 e 2: 

 

 
 
Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas, respectivamente, no  

a) sangue e no fígado.     
b) osso e no pâncreas.     
c) músculo esquelético e no pâncreas.     

d) músculo cardíaco e no osso.     
e) pâncreas e no fígado.     

  
05. (Enem PPL 2019)  A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O 

pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de 
filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. 

 

 
 

 
 
O pesquisador concluiu que a droga age sobre os  
a) microtúbulos apenas.    
b) filamentos de actina apenas.    
c) filamentos intermediários apenas.    

d) filamentos de actina e microtúbulos.    
e) filamentos de actina e filamentos intermediários.    

 


