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QUESTÃO 01 
O condomínio chamado corpo humano 

[...] Sabia que sobre sua pele, neste momento, estão 
vivendo milhões e milhões de bactérias? Elas nascem, 
reproduzem-se e morrem, ou seja, passam a vida inteira em seu 
corpo, sem, às vezes, nem prejudicá-lo. Achou nojento? Não se 
preocupe: isso é mais que normal.[...] Mas não são só as 
bactérias que habitam nosso organismo. Há vários outros 
organismos, bem maiores que elas. Sabia que o nosso cabelo é 
cheio de fungos, e as dobras da nossa pele, de mofo? Aargh! Há 
ainda aqueles moradores, nem sempre benéficos, que não são 
costumeiros em nosso organismo, mas aparecem de vez em 
quando em busca de alimento e abrigo. Entre eles, estão o 
piolho, a sarna e os vermes.[...] Por isso, você não precisa mais 
sentir aquele medo de ficar sozinho que às vezes aparece. Se lhe 
servir de consolo, lembre que, o tempo todo, mais de 10 bilhões 
de seres vivos estão juntinhos de você, fazendo uma companhia 
que, muitas vezes, é benéfica para o funcionamento do seu 
organismo [...]  

 
(COSENDY, Leonardo. Ciência Hoje das Crianças. 22 nov. 2000.) 

 
A) No texto acima, o autor sugere algumas relações ecológicas 

interespecíficas. Identifique duas delas e caracterize-as. 
B) Ao compararmos as bactérias e os outros organismos 

citados no texto, quanto às suas características celulares 
básicas, observamos que existem diferenças marcantes. 
Identifique e caracterize esses dois grupos celulares. 

 
 
QUESTÃO 02 
A edição n.º 76 da revista Scientific American Brasil, de 2008, 
noticiou que pesquisadores da Harvard Medical School, nos 
Estados Unidos, conseguiram construir um modelo da célula 
primitiva, que surgiu há, aproximadamente, 3,5 bilhões de anos 
e que deu início à jornada da vida na Terra. A partir dessa célula 
primitiva surgiram os dois tipos fundamentais de células: um, 
presente em bactérias e cianobactérias e o outro, presente em 
todos os demais seres vivos conhecidos atualmente, exceto 
vírus. Esse feito científico é de extrema importância, pois pode 
fornecer informações mais precisas de como esse processo de 
diversificação aconteceu. 
 
A) Quais são os dois tipos celulares a que o texto faz referência, 

e qual é a diferença mais marcante entre eles, visível com o 
auxílio do microscópio óptico? 

B) Em um organismo pluricelular, podemos observar células 
com um mesmo código genético desempenhando funções 
muito diferentes, por exemplo, um neurônio e uma célula 
muscular. Como isso é possível? 

 
QUESTÃO 03 
Nos últimos anos, estudos mostraram que, em neurônios de 
pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a 
fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. 
Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e 
encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. 
Nomeie a organela citoplasmática fragmentada nos casos dos 
pacientes com Alzheimer e apresente uma função dessa 
organela relacionada à reprodução humana. 
 
 

QUESTÃO 04 
As células apresentam estruturas e funções diferenciadas de 
acordo com o organismo ou tecido em que se encontram. 
A) Desenhe uma célula que contenha as organelas responsáveis 

pela respiração celular, pela fotossíntese, pela transcrição do 
RNA e pela síntese de proteínas. 

B) Descreva a morfologia e indique as funções das estruturas 
que delimitam a célula desenhada. 

 
QUESTÃO 05 
“Por muito tempo julgou-se que as mitocôndrias permaneciam 
estáticas e imutáveis no interior das células. Na última década, 
no entanto, estudos diversos mostraram que elas são bastante 
dinâmicas. As mitocôndrias podem se fundir umas com as 
outras e gerar mitocôndrias maiores e mais alongadas. Podem 
ainda se dividir e originar mitocôndrias menores e de formato 
arredondado. Várias proteínas coordenam essa dinâmica 
mitocondrial. Uma delas, a mitofusina 2, ajuda essas organelas a 
se unirem e se alongarem. Já a proteína DRP1 é fundamental 
para as mitocôndrias se dividirem e originarem organelas 
menores.” Andrade, R. O. O Destino das Células. A Forma e o  
Tamanho das Mitocôndrias influenciam o Amadurecimento 
Celular.  

 

Disponível: http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/o-destino-
das-celulas/. Acesso em jun. 2016.  

 
Por sua plasticidade e importância metabólica, as mitocôndrias 
têm atraído a atenção de muitos pesquisadores. Sobre essas 
organelas, responda as questões que seguem. 
A) Qual o papel desempenhado pelas mitocôndrias? 
B) A variação das mitocôndrias quanto à forma, ao tamanho e 

ao número, por tipo celular, se deve a qual(is) fator(es)? 
C) As mitocôndrias são características de qual(is) grupo(s) de 

organismo(s)? 
D) Quais são as evidências da Teoria Endossimbiótica? 
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RESPOSTAS: 
QUESTÃO 01 
A) Mutualismo – Neste tipo de interação as duas espécies 

envolvidas se beneficiam reciprocamente. 
 Parasitismo – Neste caso, indivíduos de uma espécie vivem 

no corpo de outro, do qual retiram alimento determinando 
com isso um prejuízo ao primeiro. 

 Comensalismo - É um tipo de interação harmônica entre 
duas espécies que vivem juntas e, que em sua relação, 
alimentar ou não, uma espécie se beneficia sem prejudicar a 
outra. 

B) Os tipos celulares são - Procariontes e Eucariontes 
 Esses tipos celulares são diferenciados por uma série de 

aspectos, dentre eles: 
 1- Núcleo organizado, nucléolos e Envoltório nuclear – 

ausentes nas procariontes e presente nas eucariontes; 
 2- DNA – O DNA está associado às histonas no caso das 

eucariontes, mas nas procariontes ele se associa a proteínas 
(histonas-like). 

 3- Cromossomos – único e circular nos procariontes. 
 4- Ribossomas – nos procariontes são 70S (subunidades 50S 

e 30S) e nos eucariontes são 80S (subunidades 60S e 40S) 
C) Macrófagos – são células com grande capacidade de realizar 

fagocitose, estão presentes no tecido conjuntivo sendo 
resultantes da diferenciação dos monócitos, apresentam 
grandes dimensões e são ricos em lisossomos, que facilitam 
a sua ação fagocitária. 

 
QUESTÃO 02 
A) Células procarióticas e células eucarióticas. A diferença mais 

marcante entre elas é a existência de um núcleo organizado 
(isto é, com carioteca) exclusivo das células eucarióticas. 

B) Todas as células somáticas de um organismo apresentam o 
mesmo conjunto de genes. Porém, por um mecanismo de 
diferenciação, distintos tipos celulares — como neurônios e 
células musculares — expressam diferentes genes, o que 
resulta em diferentes funções. 

 Observação: O código genético, que é o mesmo para todos 
os seres vivos, diz respeito à correlação entre a sequência de 
nucleotídeos do DNA e a sequência de aminoácidos dos 
polipeptídeos produzidos a partir de cada gene. A questão 
pretendia, na realidade, referir-se à informação genética 
(genoma) do organismo. 

 
QUESTÃO 03 
Organela: complexo ou aparelho de Golgi / complexo ou 
aparelho golgiense. 
Função: formação do acrossomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 
A) Desenho que mostre mitocôndria, cloroplasto, núcleo e 

ribossomo. 

 
B) A célula desenhada é delimitada pela membrana plasmática 

e pela parede celular. A membrana plasmática é formada 
por uma bicamada lipídica associada a proteínas e sua 
função é controlar o fluxo de substâncias entre a célula e o 
meio extracelular. A parede celular é constituída 
principalmente por celulose e tem como função dar 
resistência a mecânica à célula. 

 
QUESTÃO 05 
A) Responsáveis pela respiração celular aeróbia.  
B) Deve-se à demanda energética de cada tipo celular.  
C) Eucariontes.  
D) A presença de DNA circular e independente do DNA nuclear; 

A semelhança, com procariotos, na constituição genética, 
bem como dos mecanismos envolvidos; Capacidade de 
autoduplicação.  

 
 


