
NÚCLEO INTERFÁSICO





1. Carioteca

3. Poros

4. Nucléolo

5. Cromatina

8. Nucleoplasma



1. Carioteca

✓ Dupla membrana

✓ Lipoprotéica



2. Poros

✓ Proteínas = 

Nucleoporinas



3. Nucleoplasma

✓ Cariolinfa



4. Cromatina

✓ Filamentos de 

DNA associados 

a proteínas







✓ Eucromatina:  DNA menos 

condensados

✓ Genes : Ativos

✓ Heterocromatina:  DNA mais 

condensados



5. Nucléolo

✓ Região mais densa

✓ Responsáveis pela 

formação dos ribossomos
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04 - (UFOP MG)    

Assinale a alternativa incorreta:

a) Núcleo com predominância de eucromatina é característico de células que

apresentam alta atividade metabólica.

b) O envoltório nuclear possui membrana dupla, interrompida por poros que

permitem o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma.

c) As proteínas presentes no núcleo com função estrutural, enzimática e de controle

da atividade gênica são sintetizadas no próprio núcleo.

d) Nucléolo é um corpúsculo denso, não delimitado por membrana, responsável pela

formação de subunidades ribossômicas.

e) cromossomo é uma estrutura formada por filamento de cromatina que se

compacta extraordinariamente durante a divisão celular.



05 - (UFSC)    

O núcleo é uma estrutura que coordena e comanda todas as funções celulares.

Assinale a(s) proposição(ões) que apresenta(m) relações CORRETAS entre as estruturas

nucleares, sua ocorrência e características químicas ou funcionais.

01. Ao observarmos o núcleo interfásico em microscópio óptico, verificamos a total

compactação da cromatina, que passa a chamar-se cromossomo.

02. A membrana nuclear apresenta “poros” ou annuli, através dos quais ocorrem

importantes trocas de macromoléculas entre núcleo e citoplasma.

04. A carioteca corresponde ao fluido onde estão mergulhados os cromossomos e as

estruturas que formam o nucléolo.

08. O nucléolo, mergulhado no nucleoplasma, está sempre presente nas células

eucarióticas, podendo haver mais de um por núcleo.

16. O nucléolo é uma região de intensa síntese de RNA ribossômico (RNAr).

32. A cromatina é formada por uma única e longa molécula de RNA, associada a várias

moléculas de glicoproteínas.
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06 - (UNIFOR CE)

Os nucléolos são estruturas nucleares responsáveis pela formação de:

a) complexo de Golgi.

b) centríolos.

c) ribossomos.

d) cromatina.

e) centrômeros.



7 As células animais, diferentemente das bacterianas, apresentam o material

genético delimitado por uma membrana, o que caracteriza o núcleo. A

membrana que separa o material genético do citoplasma é denominada de:

a) tonoplasto

b) carioteca

c) pia- máter

d) plasmalema

e) glicocálix


