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→ é um envoltório presente em todos os tipos de células

→ separa os meios intra e extracelular

→ é a responsável pela diferença na concentração de 
substâncias químicas encontradas nesses meios

→ permite a passagem de algumas moléculas, através de 
sua estrutura, de um meio para o outro

→ confere identidade às células 



→ Estrutura
- +ou- 7nm de espessura

- Microscópio Eletrônico

- Trilaminar

- Lipoproteica

- Bicamada de Fosfolipídios associados à 
Proteínas

- Semi-Permeável ou Permeabilidade Seletiva





→ O Modelo do “Mosaico Fluido”
- Singer e Nicholson (1972) 

- Bicamada de Fosfolipídios

- cabeças hidrofílicas e caudas hidrofóbicas

- Proteínas

- Sinalizadoras, Porinas, Adesão...

- Glicoproteínas e Glicolipídios

- “Mosaico” = mistura de proteínas e lipídeos

- “Fluido” = os lipídeos se deslocam constantemente sem 
perder o contato











→ Especializações da Membrana Plasmática
- Glicocálice ou Glicocálix

- Glicoproteínas e Glicolipídeos

- Reconhecimento celular

- Adesão

- Diabetes Tipo II: há produção normal de Insulina, 
mas... Não há receptores na célula... 
consequentemente... Não há absorção adequada de 
glicose pela célula 

- Defesa do Organismo







- Microvilosidades

- São evaginações da Plasmalema

- Aumentam a superfície de absorção intestinal









- Invaginações da Base

- Túbulos Renais

- Aumentam a superfície de Reabsorção Renal







- Interdigitações

- Aumentam a superfície de contato entre as células

- Aumentando então a ADESÃO entre elas





- Desmossomos

- Duas metades

- Uma de cada célula vizinha

- Desmogleína

- Adesão







- Junções Comunicantes

- forma e tamanho variável

- Comunicam os Citoplasmas de células vizinhas

- Conexinas

- Transporte de moléculas (Íons e Peptídeos 
Sinalizadores)







Segundo a figura, assinale a alternativa onde se encontram 
corretamente nomeadas as estruturas da membrana celular.

a) (1) glicídios; (2) proteína de membrana; (3) glicoproteína.

b) (1) Fosfolipídio; (2) glicocálix; (3) proteína transmembrana..

c) (1) região hidrofóbica; (2) aminoácidos; (3) proteína periférica.

d) (1) proteína de membrana; (2) fosfolipídios; (3) glicídio.

e) (1) colesterol; (2) aminoácidos; (3) proteína transmembrana.



Sobre o modelo mosaico fluido das membranas celulares, é 
correto afirmar-se que:

a) Os componentes mais abundantes da membrana são 
fosfolipídios, proteínas e aminoácidos livres.

b) A membrana tem constituição glicoproteica.

c) Lipídios formam uma camada única e contínua, no meio da 
qual se encaixam moléculas de proteína.

d) A dupla camada de fosfolipídios é fluida, possui consistência 
oleosa, e as proteínas mudam de posição continuamente, 
como se fossem peças de um mosaico..



A membrana plasmática das hemácias humanas é revestida 
externamente por proteínas e glicídios que atuam no 
reconhecimento celular dos diferentes tipos de sangue 
pertencentes ao sistema ABO. Tais moléculas compõem uma 
região denominada:

a) Desmossomo.

b) Citoesqueleto.

c) Glicocálix..

d) Parede celulósica.

e) Microvilosidade.



→ Transportes pela Membrana Plasmática

- Solvente

- Soluto

- Solução

- Isotônica

- Hipotônica

- Hipertônica



1- Passivo

- sem gasto de ATP (Energia)

- Difusão Simples

- Difusão Facilitada

- Osmose

2- Ativo

- com gasto de ATP



1- Passivo
1.1 - Difusão Simples

- Soluto

- do meio Hipertônico para o meio Hipotônico
- Gases, algumas Vitaminas, Ácidos 
Graxos, alguns Hormônios Esteroides...







A membrana plasmática, além de isolar os 
componentes internos de uma célula do meio externo, 
auxilia na entrada e saída de determinadas 
substâncias. Por permitir a passagem apenas de certas 
substâncias, dizemos que a membrana plasmática é:

a) impermeável.

b) semipermeável.

c) permeável.

d) impenetrável.



Alguns sais minerais se deslocam, a favor do gradiente de 
concentração, do solo para o interior das células da raiz de uma 
planta, por meio . Isso promove um aumento na 
concentração intracelular, favorecendo a entrada de água nas 
células da raiz por . As lacunas do texto devem ser 
preenchidas, respectivamente, por:

a) do transporte ativo – difusão simples. 

b) da difusão simples – osmose.. 

c) da osmose – bombeamento iônico.

d) do bombeamento iônico – difusão facilitada. 

e) do transporte passivo – transporte ativo.



1.2 - Difusão Facilitada

- Soluto

- do meio Hipertônico para o meio Hipotônico

- Permeases ou Porinas

- Glicose, Aminoácidos, Sais (Na, K, Ca, Cl)









(UFPR) A seguir, pode-se observar a representação esquemática de 
uma membrana plasmática celular e de um gradiente de concentração 
de uma pequena molécula “X” ao longo dessa membrana. Com base 
nesse esquema, considere as seguintes afirmativas:

I. A molécula “X” pode se movimentar por difusão simples, através dos 
lipídios, caso seja uma molécula apolar.
II. A difusão facilitada da molécula “X” acontece quando ela atravessa a 
membrana com o auxílio de proteínas carreadoras, que a levam contra 
seu gradiente de concentração.
III. Se a molécula “X” for um íon, ela poderá atravessar a membrana 
com o auxílio de uma proteína carreadora.
IV. O transporte ativo da molécula “X” ocorre do meio extracelular para 
o citoplasma.



Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras..
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
e) Somente a afirmativa III é verdadeira.



1.3- Osmose

- Água (Solvente Universal)

- do meio Hipotônico para o meio Hipertônico







# Osmose na Célula Animal



(UFU) As hemácias são usadas para se entender e verificar o transporte 
de nutrientes através de membranas. A fim de demonstrar o processo de 
osmose, uma professora levou seus alunos ao laboratório e colocou 
algumas hemácias em três tubos de ensaio contendo uma solução de 
NaCl com diferentes concentrações.

A seguir, está descrito o que ocorreu com as hemácias transcorrido um 
determinado tempo.

Tubo I: enrugadas. Tubo II: normais. Tubo III: rompidas.

A partir dessas informações, assinale a alternativa que expressa 
corretamente a concentração da solução de NaCl nos três tubos de 
ensaio.



A) Tubo I – solução hipotônica; Tubo II – solução isotônica; Tubo III –
solução hipertônica.

B) Tubo I – solução hipertônica; Tubo II – solução isotônica; Tubo III –
solução hipotônica..

C) Tubo I – solução hipertônica; Tubo II – solução hipotônica; Tubo III –
solução isotônica.

D) Tubo I – solução hipotônica; Tubo II – solução hipertônica; Tubo III –
solução isotônica.



(UFU) Hemácias humanas foram colocadas em três soluções 
com diferentes concentrações salinas (Soluções A, B e C) e as 
variações de seus volumes, após certo tempo, foram 
analisadas e ilustradas no gráfico a seguir.

Em relação à tonicidade do citoplasma das hemácias humanas, 
as soluções A, B e C são, respectivamente, classificadas como

a) hipotônica, hipotônica, isotônica.

b) hipertônica, isotônica, hipotônica.

c) hipotônica, isotônica, hipertônica..

d) hipertônica, hipotônica, hipotônica. 



→ Osmose na célula vegetal

- Água (Solvente Universal)

- do meio Hipotônico para o meio Hipertônico

- Vacúolo 

- Tonoplasto

- Parede Celular 

- Celulose

- Permeável

- Plasmodesmos















→ O Diagrama de Höfler





(UFRGS) Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 
texto abaixo, na ordem em que aparecem.

A prática de conservar frutas em caldas açucaradas (compotas) e de salgar 
certos alimentos, como carne bovina (charque) e bacalhau, constitui-se em 
um eficiente método de conservação de alimentos contra a ação de 
organismos decompositores, como fungos e bactérias. Em ambos os casos, 
a adição de um __________ ao alimento produz um meio _______. Assim, 
quando entram em contato com esse alimento, as células dos organismos 
decompositores acabam ___________ água por ____________.

a) Soluto – hipotônico – ganhando – transporte ativo.

b) Solvente – hipertônico – ganhando – osmose.

c) Solvente – isotônico – perdendo – difusão.

d) Soluto – hipertônico – perdendo – osmose..

e) Solvente – hipotônico – perdendo – difusão.



(FUVEST) Pesquisadores norte-americanos produziram uma variedade 
de tomate transgênico que sobrevive em solos até 50 vezes mais 
salinos do que o tolerado pelas plantas normais. Essas plantas 
geneticamente modificadas produzem maior quantidade de uma 
proteína de membrana que bombeia íons sódio para o interior do 
vacúolo. Com base em tais informações, pode-se concluir que plantas 
normais não conseguem sobreviver em solos muito salinos porque, 
neles, as plantas normais

a) absorvem água do ambiente por osmose.

b) perdem água para o ambiente por osmose..

c) absorvem sal do ambiente por difusão.

d) perdem sal do ambiente por difusão.

e) perdem água e absorvem sal por transporte ativo.



Quando colocamos uma célula em meio hipotônico, a água pode 
invadir seu interior, ocasionando a lise celular. Nos vegetais, a 
célula fica túrgida, porém não ocorre seu rompimento. Isso só é 
possível graças à presença:

a) da membrana plasmática.

b) do vacúolo.

c) da parede celular..

d) do citoplasma.

e) do núcleo.



Quando colocamos uma célula vegetal em uma solução 
hipertônica, podemos observar que, em alguns casos, ocorre o 
descolamento da membrana plasmática da parede celular. Esse 
processo, que acontece em virtude da perda exagerada de água, 
é chamado de :

a) desplasmólise.

b) plasmólise..

c) tonoplasto.

d) turgidez.

e) lise celular.



(FCC) Em células vegetais, a pressão osmótica de seu suco celular 
é representada por PO; a pressão de turgor por PT e o seu déficit 
de pressão de difusão por DPD. Considere duas células com os 
seguintes valores:

I. PT = 0; DPD = PO. II. PO = PT; DPD = 0.

Analisando-se as duas equações, pode-se afirmar que:

a) Apenas I está túrgida.

b) Apenas II está túrgida..

c) I e II estão túrgidas.

d) Nem I nem II estão túrgidas.

e) II está murcha.



Quando uma célula vegetal é colocada em meio hipertônico, ela 
perde sua turgescência. O fenômeno é, especificamente, 
denominado:

a) clasmocitose. 

b) endocitose. 

c) deplasmólise

d) emeicitose.

e) plasmólise..



(UFU-MG) O esquema acima representa uma célula vegetal que 
foi isolada e colocada em uma solução. Interpretando-se o 
fenômeno ocorrido, é incorreto afirmar que:

a) a solução é hipertônica em relação ao suco vacuolar.

b) ocorreu saída de água do vacúolo.

c) a membrana plasmática é permeável à água.

d) a célula sofreu plasmólise e a membrana plasmática afastou-
se da parede celular.

e) a célula pode voltar ao normal se colocada em solução 
isotônica..



(FUVEST?) Sabendo-se que o déficit de pressão de difusão de 
uma célula (DPD) é a diferença entre a pressão osmótica (PO) e a 
pressão de turgor (PT), qual das seguintes alternativas 
representa a situação de uma célula túrgida:

a) DPD = PT
b) DPD = PO
c) PT = 1
d) PO = 1
e) DPD = 0



2 – Ativo

- com gasto de energia (ATP)

- soluto

- do meio hipotônico para o meio hipertônico

- “Bombas”









UFMG - O esquema abaixo representa a concentração de íons 
dentro e fora dos glóbulos vermelhos.

A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos pode 
ocorrer por:

a) transporte passivo.

b) plasmólise.

c) osmose.

d) difusão.

e) transporte ativo.



(UFSCar) O diagrama apresenta a concentração relativa de 
diferentes íons na água (barras claras) e no citoplasma de algas 
verdes (barras escuras) de uma lagoa.

As diferenças na concentração relativa de íons mantêm-se 
devido a 

a) osmose. 

b) difusão através da membrana. 

c) transporte passivo através da membrana. 

d) transporte ativo através da membrana. 

e) barreira exercida pela parede celulósica.



3 - Transporte em Massa (Endocitoses)

- Fagocitose

- evaginações da Plasmalema
(“Pseudópodes”)

- englobamento de partículas sólidas ou 
grandes







- Pinocitose

- invaginações da Plasmalema

- englobamento de partículas líquidas ou 
pequenas







• Muito obrigadoooooooooooooooooooo...

• Cuidem-seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...

• Bjssssssssssssssssssssssss...


