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MÓDULO: 01 ao 6 FRENTE: A 
 
Questão 01.  
Tendo como referência as figuras de I a VI acima, que 
representam organelas e estruturas celulares, julgue os itens a 
seguir. 

 
 
Tendo como referência as figuras de I a VI acima, que 
representam organelas e estruturas celulares, julgue os itens a 
seguir. 
 

I. (  ) O processo de transporte ativo de íons é realizado 
por proteínas inseridas em estruturas celulares como a 
mostrada na figura V 

 

II. (  ) O centríolo, mostrado na figura VI, protege a célula, 
evitando a plasmólise 

 

III. (  ) A organela mostrada na figura I é responsável pela 
digestão celular, processo iniciado com a entrada de 
partículas alimentares na célula por fagocitose. 

 

IV. (  ) A figura II ilustra uma organela encontrada em 
células tanto animais quanto vegetais e abundante em 
células com intensa atividade de síntese de proteínas. 

 

V. (  ) A organela ilustrada na figura III está presente em 
abundância nas células bacterianas, onde atua no 
processo de respiração celular. 

 

VI. (  ) Nos organismos eucariontes, a clorofila, pigmento 
envolvido na fotossíntese, localiza-se no interior de 
organelas denominadas cloroplastos, mostradas na 
figura IV. 

 

VII. (  ) Na estrutura representada na figura V, estão 
presentes moléculas de lipídios cujas porções 
hidrofóbicas estão voltadas para o centro da bicamada 
que compõe a membrana. 

  
Gabarito: 

I. Verdadeiro: Na membrana plasmática encontramos 
proteínas transportadoras ou permeases que realizam 
o transporte de substâncias 

II. Falso: Os centríolos são organelas que participam da 
divisão celular, além de formarem cílios e flagelos. 

III. Falso: A organela I (Complexo golgiense) forma os 
Lisossomos que são responsáveis pela digestão 
intracelular. 

IV. Verdadeiro: O retículo endoplasmático rugoso, por 
possuir ribossomos, é responsável pela síntese de 
proteínas e é encontrada tanto em células animais 
quanto em células vegetais. 

V. Falso: A figura III representa uma mitocôndria e as 
únicas organelas presentes nos procariontes são os 
ribossomos. 

VI. Verdadeiro: Os cloroplastos, presentes nos vegetais e 
algas, são organelas que possuem clorofila sendo, 
portanto, responsáveis pela fotossíntese. 

VII. Verdadeiro: a membrana plasmática apresenta 
constituição lipoprotéica. 

 
Questão 02.  

 
Biologia celular I. Vol. 2, Módulo 3. Fundação Cecierj, Consórcio Cederj. 
 

Considerando-se a figura acima, que ilustra o corte de uma 
célula do pâncreas, é correto afirmar que a síntese de enzimas 
digestivas ocorre na parte da célula representada na figura pelo 
número 
 
A) 3. 
B) 4. 
C) 1. 
D) 2. 
 
Gabarito: D 
 
As enzimas são proteínas biocatalisadoras e portanto, das 
organelas representadas no esquema, o número 2 aponta para 
o retículo endoplasmático granular (rugoso), que pelo fato de 
possuir ribossomos é capaz de sintetizar proteínas. 
 
Questão 03.  
No desenho a seguir, observamos três tubos de ensaio 
contendo soluções de diferentes concentrações de NaCℓ e as 
modificações sofridas pelas hemácias presentes no seu interior. 

 
Pela análise do esquema descreva os eventos observados em 1, 
2 e 3 respectivamente bem como a concentração da solução em 
que essas hemácias se encontram. 
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Gabarito: 
O esquema representa a osmose. 
No frasco 1, como as hemácias permaneceram intactas, 
concluímos que se encontram em meio isotônico: a mesma 
quantidade de solvente que ganham elas também perdem. 
No frasco 2, as hemácias estão se rompendo devido ao aumento 
de volume, consequentemente, para que elas ganhem água, 
elas se encontram num meio hipotônico. 
No frasco 3, as hemácias se encontram murchas, isso porque 
perderam água. Conclui-se então que o meio está mais 
concentrado, ou seja, hipertônico. 
 
 
 


