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1-mitocôndria- respiração celular 

(energia).

2-complexo golgiensi- secreção, 

formação dos lisossomos, produção 

de carboidratos, formação do 

acrossomo (espermatozóides).

3- lisossomos-digestão intracelular

4- REL- armazena e transporta 

substâncias, produção de lipídeos, 

metaboliza toxinas.

5- RER- armazena e transporta 

substâncias, produção de 

1

2

3

4

5

substâncias, produção de 

proteínas.

6-Peroxissomos- (catalase)- H2O2 

(peróxido de hidrogênio)- quebra a 

água oxigenada e transforma em 

água e oxigênio. 

7-9,10 (citoesqueleto)-

sustentação, formato da célula, 

movimentos celulares.

8- Centríolos- divisão celular, 

formação dos cílios e flagelos.
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1-Vacúolo central-

armazena substâncias

2- Cloroplasto 

(clorofila)- fotossíntese

4- Parede celular 

(celulose) - proteção



CitoesqueletoCitoesqueleto

 Composto por três tipos de filamentos protéicos

microtúbulosmicrotúbulos

Filamentos Filamentos 

intermediáriosintermediários microfilamentosmicrofilamentos

oTubulina

o Instáveis

o Centríolos, cílios, flagelos e 

fusos

oMovimentos de organelas

o Queratina

o Função mecânica

o Sustentação

o Junções entre 

células

o Actina

o Instáveis 

oMovimentos celulares

o Pseudópodes

o Contração muscular 

(miosina)



Quantidade de ATP produzida na Quantidade de ATP produzida na 

respiração celularrespiração celular



Cadeia transportadora de elétrons ou Cadeia transportadora de elétrons ou 

Cadeia respiratóriaCadeia respiratória
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8- Sobre as mitocôndrias, responda:

a) As miopatias e encefalopatias mitocondriais são 
doenças causadas por mutações em genes 
mitocondriais relacionados à produção de energia. 
Explique por que a herança mitocondrial, como as Explique por que a herança mitocondrial, como as 
doenças supracitadas, tem apenas transmissão 
materna.

b) A degradação da glicose na respiração celular ocorre 
em três etapas metabólicas. Cite o nome dessas três 
etapas da respiração e cite os locais onde cada uma 
delas ocorre dentro da célula eucariótica.



6- No grupo dos platelmintos, os trematódeos 
apresentam, no seu ciclo de vida, uma larva, 
denominada miracídio, que possui o corpo coberto por 
células epidérmicas, em cuja superfície há inúmeros 
cílios, que “batem” ativamente, permitindo a 
movimentação da larva até esta encontrar seu 
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movimentação da larva até esta encontrar seu 
hospedeiro. De acordo com o que foi citado acima, 
responda:

a) Qual organela celular deverá ser encontrada em 
abundância quando for feita uma análise 
microscópica dessas células epidérmicas ciliadas?

b) Por quê?


