
 

 

 
TAREFA MÍNIMA 

COLÉGIO OLIMPO 
1 COLEGIAL 
BIOLOGIA 

PROFESSOR FABRÍCIO 
 
01. Relacione, corretamente, os tipos celulares apresentados com suas respectivas características, numerando 

os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 
 

1. Células eucariontes 
2. Células procariontes 

 
(   ) Apresentam cromossomos que não são separados do citoplasma por membrana. 
(   ) Não apresentam membranas internas no citoplasma. A invaginação da membrana plasmática é motivo 

de controvérsia entre pesquisadores. 
(   ) Por serem células mais complexas, apresentam tamanho maior. 
(   ) Apresentam uma complexa rede de tubos e filamentos que define sua forma e permite a realização de 

movimentos. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) 2, 1, 2, 2. 
b) 2, 2, 1, 1. 
c) 1, 2, 1, 2. 
d) 1, 2, 2, 1. 

 
02. Os seres vivos podem ser formados por células procarióticas ou por células eucarióticas. Apesar de serem 

diferentes em muitos aspectos, os dois tipos celulares compartilham de algumas características em comum. 
Entre as características citadas abaixo, indique a alternativa correta sobre as semelhanças entre essas 
células. 
a) Os dois tipos celulares apresentam mitocôndrias relacionadas com a respiração celular. 
b) Nos dois tipos celulares podemos observar ribossomos relacionados com a síntese protéica. 
c) Tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica possuem material genético protegido no interior 

do núcleo. 
d) Tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica não possuem lisossomos, responsáveis pela 

digestão celular. 
 
03. A Biologia Celular, também chamada de Citologia, é a parte da Biologia relacionada com o estudo das 

células, as estruturas fundamentais dos seres vivos. Sobre esse assunto, julgue os itens abaixo em 
verdadeiro (V) ou falso (F). 
a) As células procariontes caracterizam-se pela ausência de material genético organizado em um núcleo. 

Essas células também se destacam pela presença de apenas um tipo de organela celular, os 
ribossomos.  

b) A organela citoplasmática, diretamente responsável pela degradação de alimento, é o Complexo de 
Golgi.  

c) Ao analisar uma célula de qualquer ser vivo é possível perceber três partes básicas, membrana 
plasmática, citoplasma e material genético.  

d) Numa célula eucariota, a organela responsável pela respiração celular é o cloroplasto. 
 
04. Várias substâncias, moléculas e estruturas estão presentes nos seres vivos. Ao se analisar esses seres 

vivos, podem-se encontrar algumas estruturas comuns às bactérias, às células vegetais e às animais.  
 

Assinale a alternativa correta, em relação à informação.  
a) Mitocôndrias, retículo endoplasmático, parede celular e ribossomos.  
b) DNA, RNA, membrana citoplasmática e ribossomos.  
c) Retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos e peroxissomos.  
d) Vacúolos, plastos, ribossomos e membrana citoplasmática.  
e) Carioteca, mitocôndria, ribossomos e lisossomos.  
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05. Observe a célula abaixo: 
 

 
(https://passeinafuvest.files.wordpress.com/2015/06/eucarionte-animal.gif) 

 
Das estruturas relacionadas, a única que não define a célula acima como EUCARIOTA é 
a) Ribossoma. 
b) Mitocôndria. 
c) Membrana nuclear. 
d) Retículo Endoplasmático. 

 
06. A comparação da organização estrutural entre as células dos organismos procarióticos e eucarióticos revela 

que 
a) as células procarióticas e as eucarióticas possuem regiões definidas, separadas do citoplasma por 

membrana interna, formando compartimentos, que são as organelas. 
b) as células eucarióticas e as procarióticas possuem material genético contido em uma ou mais 

moléculas circulares de DNA. 
c) as células procarióticas possuem o retículo endoplasmático rico em ribossomo, que constitui a 

maquinaria celular para a síntese de proteínas filamentosas. 
d) as células eucarióticas possuem um núcleo verdadeiro com um complexo envoltório nuclear, já nas 

células procarióticas o envoltório nuclear é ausente. 
 

07. Ao serem comparadas a célula bacteriana, a célula da epiderme foliar de um vegetal e a célula óssea do 
esqueleto humano, podemos AFIRMAR que todas apresentam 
a) DNA, RNA e ribossomos, porém somente a célula da epiderme foliar apresenta parede celular. 
b) membrana plasmática e citoplasma, entretanto, não são encontrados ribossomos na célula bacteriana. 
c) membrana plasmática e citoplasma, entretanto, as mitocôndrias estão presentes apenas na célula 

óssea. 
d) DNA, membrana plasmática e mitocôndrias, porém, apenas a célula da epiderme foliar possui 

cloroplastos. 
e) DNA, RNA e ribossomos, mas somente a bactéria e a célula da epiderme foliar apresentam parede 

celular. 
 
08. A organização dos componentes orgânicos nos seres vivos (com exceção dos vírus), em nível celular, pode 

ser de dois tipos básicos: procarióticas e eucarióticas. 
 

Com relação a estes dois tipos de células, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
(   ) Nas células eucarióticas existe uma compartimentalização para atividades específicas como, por 

exemplo, a digestão e o armazenamento. 
(   ) Nas células eucarióticas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. 
(   ) Nas células procarióticas existem, além da membrana citoplasmática, membranas internas 

denominadas de endomembranas. 
(   ) Em células procarióticas encontram-se além do DNA nuclear o DNA mitocondrial. 
(   ) As células procarióticas são encontradas principalmente nas algas e nos fungos. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
a) V – F – F – F – F 
b) F – F – V – F – F 
c) V – V – V – F – V 
d) F – F – V – F – V 
e) V – V – F – F – V 
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09. A figura a seguir ilustra duas células diferentes. Observe-as com atenção e analise as afirmações: 
 

 
Fonte: http://educador.brasilescola.com. Acesso em 11-08-2014. 

 
I. A célula () é uma célula vegetal, porque apresenta, diferentemente da célula (), parede celular, 

cloroplastos e ribossomos. 
II. A célula () é uma célula procariótica, enquanto a célula () é uma célula eucariótica. 
III. A célula () é uma célula heterotrófica, enquanto a célula () é uma célula autotrófica. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 
10. O cladograma a seguir representa as relações evolutivas entre organismos pertencentes aos reinos Monera, 

Protista, Plantae, Fungi e Animalia. 
 

 
 

Neste cladograma, a carioteca é uma característica representada pelo algarismo 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 

 


