
 

 

Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 

recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo 

para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 

DATA DE ENTREGA: 26 DE SETEMBRO/2018 – Quarta-feira 

CONTEÚDOS 

CAP. 7 – INTRODUÇÃO À CITOLOGIA E OS ENVOLTÓRIOS CELULARES  

CAP. 8 – O CITOPLASMA DAS CÉLULAS  

CAPS. 10 E 11 – NÚCLEO, DIVISÕES CELULARES E SÍNTESE PROTEICA  

ATIVIDADES 01.  

01. Refaça os seguintes roteiros de estudo do seu livro-texto:  

• Cap. 7 – Pág. 153 – Exercícios 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15. 

• Cap. 8 – Pág. 171 – Exercícios 3, 4.  

• Cap. 10 – Pág. 220 – Exercícios 2, 3, 4, 9.  

 

02- Resolva as atividades abaixo 

1- O citoplasma de uma célula eucariótica está compreendido no espaço entre as membranas  nuclear e 

citoplasmática. Sobre esse componente celular, é CORRETO afirmar:  

01. É uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas.  

02. Ao microscópio eletrônico, apresenta-se heterogêneo.  

04. Existem, em seu interior, várias organelas que desempenham funções definidas.  

08. Pode-se observar facilmente o seu movimento de ciclose em células vegetais.  

16. Todas as organelas citoplasmáticas são comuns a todas as células de todos os grupos de seres 

vivos.  

32. Não apresenta microtúbulos em seu interior.  

 

Dê como resposta a  soma das afirmações corretas: _________________________ 

 

2- O termo ciclose é empregado para designar: 

 

a) movimentos citoplasmáticos que não acarretam alterações da forma celular e que podem arrastar  

determinadas estruturas e inclusões.  

b) uma estrutura circular dos cromossomos das bactérias.  

c) uma série de movimentos circulares de hemáceas em torno de coágulos.  

d) a formação de anéis nos cromossomos de certas moscas.  

e) a propriedade dos leucócitos de atravessar paredes de vasos sangüíneos e assim circular por entre 

os  tecidos.  
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3- Considere as seguintes estruturas celulares:  

 

I- retículo endoplasmático.                       II- complexo de Golgi.                      III- grânulos de secreção.  

 

 

 

A sequencia de estruturas em que seria encontrado um aminoácido radioativo, desde a entrada até sua 

saída da célula, é, respectivamente:  

 

a)  III, II, I                    b)  II, I , III               c)   III, I, II                   d)   I, II, III                         e)   II, III, I  

  

4) (PUC-RJ) Um material sintetizado por uma célula é "empacotado" para ser secretado para o meio 

externo no:  

 

a) retículo endoplasmático           b) nucléolo        c) complexo de Golgi                 

d)vacúolo secretor                      e) lisossomo  

  

5) (UFRS) Além de armazenar secreções, como o suco pancreático, essa organela pode sintetizar  

polissacarídios, como os que compõem o muco intestinal, no homem. A organela a que se refere o texto 

acima é o:  

 

a) ribossomo            b) ergastoplasma               c) retículo endoplasmático              

d) condrioma           e) complexo de Golgi 

 

6- A célula é um estrutura que realiza suas várias funções de uma maneira dinâmica. 

   

 

 

O esquema acima, de uma célula em atividade, só NÃO mostra a:  

  

a) correlação funcional existente entre organelas celulares.  

b) captura de substâncias pela célula num processo denominado endocitose.  

c) circulação de substâncias por vesículas membranosas da célula.  

d) liberação de excreção lipídica para o meio extracelular onde vão atuar.  

e) produção, armazenagem e atuação de enzimas digestivas.  

 

7- O aspecto comum do Complexo de Golgi em células animais, deduzido através de observações  ao 

microscópio eletrônico, é de: 

 

a) vesículas formadas por membrana dupla, a interna sem granulações e com dobras voltadas para o 

interior. 

b) vesículas formadas por membrana dupla em que a membrana interna, granulosa, emite 

prolongamentos em  forma de dobras para o interior.  

c) membranas formando tubos anastomosados com dilatações em forma de discos.  

d) membranas lisas delimitando vesículas e sacos achatados que se dispõem paralelamente.  

e) membranas granulosas delimitando vesículas e sacos achatados que se dispõem paralelamente.  

  

8) (U. LONDRINA)  Os grânulos que, ao microscópio eletrônico, são vistos sobre o retículo 

endoplasmático  são os:   

 

a) ribossomos.                                    b) mitocôndrios.              c) citocromos.           

d) corpúsculos de Golgi.                      e) vacúolos de pinocitose. 

 



 

 

 

9- O ergastoplasma é a região formada por cavidades tubulares, em cuja periferia situam-se numerosos 

ribossomos, constituindo local de:  

 

a) circulação celular                          b) respiração celular             c) digestão proteica           

d) sintese de lipídios                        e) síntese proteica  

  

 

10- (UFRN) Uma célula animal que sintetiza, armazena e secreta enzimas, deverá ter bastante 

desenvolvidos o:  

  

a) retículo endoplasmático granular e o complexo de Golgi.          

b) retículo endoplasmático agranular e o complexo de Golgi.  

c) retículo endoplasmático granular e os lisossomos.                     

d) complexo de Golgi e os lisossomos.  

e) complexo de Golgi e o condrioma. 

 

11- A estrutura representada no desenho abaixo é: 

 

a) o complexo de Golgi, corpúsculo rico em ácidos nucleicos, 

presente no núcleo de células secretoras.  

b) o complexo de Golgi, responsável pela síntese de enzimas da 

cadeia respiratória, presente no citoplasma de  

vegetais inferiores.  

c) a mitocôndria, orgânulo responsável pela respiração celular.  

d) o complexo de Golgi, que tem por função armazenar 

substâncias a serem secretadas pela célula.  

e) a mitocôndria, orgânulo rico em DNA, RNA e enzimas, 

presente tanto no núcleo como no citoplasma das  

células secretoras.  

  

12- (UFCE) A síntese de lipídios ocorre no:  

 

 a) nucléolo.                                                    b) retículo endoplasmático liso.                              c) citosol.     

d) retículo endoplasmáico rugoso.                   e) citoesqueleto.  

 

13- A síntese de proteínas para exportação em eucariontes acontece principalmente ao nível de:  

a) envoltório nuclear.                b) ribossomos nucleares.           c) membranas do complexo de Golgi.  

d) membranas do retículo endoplasmático rugoso.                   e) membranas do retículo endoplasmático 

liso. 

 

14- “Na célula nervosa, ao contrário do corpo celular, o axônio não apresenta substância de Golgi  nem 

retículo endoplasmático rugoso. Além disso há pouquíssimos ribossomos no axônio.”  

O texto acima permite deduzir que o axônio é uma região do neurônio que:  

 

a) apresenta intensa síntese de lipídios.                           b) dispõe de numerosos grânulos glicídicos.  

c) provavelmente é inativa para síntese proteica.             d) apresenta uma intensa síntese de hormônios.  

e) provavelmente é muito ativa para síntese proteica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15- A estrutura apontada pela seta 1 é derivada do(da) e chama-se, respectivamente: 

 

 

a) do conjunto de lisossomos, acrossoma.  

b) da membrana nuclear, peroxissomo.  

c) do complexo de Golgi, acrossomo.  

d) das mitocôndrias, condrioma.  

e) do complexo de Golgi, ergastoplasma.  

 

16 -Indique a opção que apresenta a afirmativa correta sobre a respiração celular.  
 
a) A glicose é totalmente degradada durante a glicólise.  
b) A formação de ATP ocorre somente dentro da mitocôndria.  
c) Na respiração anaeróbia, não existem aceptores de elétrons.  
d) Não ocorre liberação de CO2 durante o Ciclo de Krebs.  
e) O O2 é o aceptor final de elétrons na respiração aeróbia.  
 
 
 
 
 
17 - Identifique a opção que enumera as organelas celulares presentes em células vegetais e as associa 
corretamente com suas funções na célula vegetal.  
 
a) Mitocôndria-respiração; centríolos-orientação da divisão; cloroplasto-fotossíntese.  
b) Vacúolo-acúmulo de água; ribossomo-respiração; cloroplasto-fotossíntese.  
c) Cloroplasto-fotossíntese; mitocôndria-respiração; ribossomos-digestão.  
d) Mitocôndria-fotossíntese; cloroplasto-respiração; ribossomos-síntese protéica.  
e) Membrana celular-revestimento; mitocôndria-respiração; cloroplasto-fotossíntese.  
 
18 - O que indicam, respectivamente, as letras A, B, C e D na tabela abaixo? 
 

ORGANELA REAÇÃO PROCESSO 

Mitocôndria Síntese de ATP A 

B Fotólise da água Fotossíntese 

Lisossomo Hidrólise C 

Oxidação Detoxificação celular 

 

a) Respiração celular, ribossomo, detoxificação celular, cloroplasto.  
b) Respiração anaeróbica, cloroplasto, síntese de nucleotídeos, ribossomo.  
c) Respiração celular, cloroplasto, digestão intracelular, peroxissomo.  
d) Síntese de proteínas, peroxissomo, digestão intracelular, ribossomo.  
e) Fermentação, cloroplasto, síntese de lipídios, lisossomo.  
 
19- O dinitrofenol (DNP) é uma substância que interfere na produção de ATP. Se uma célula receber 
uma dose dessa substância, o processo de_______ será prejudicado e  conseqüentemente essa célula 
não poderá_______. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase 
anterior.  
 
a) fotossíntese; se reproduzir  
b) respiração celular; gerar impulsos nervosos  
c) respiração celular; realizar osmose  
d) fotossíntese; realizar difusão  
e) respiração celular; realizar trocas gasosas  
 
 20- Com relação à respiração e à fermentação, podemos afirmar que:  
 
a) obtém-se glicose por esses processos.  
b) em ambos os processos há formação de ácido pirúvico.  
c) na respiração anaeróbica ocorre participação do oxigênio.  



 
 
d) a respiração aeróbica produz menos ATP que a fermentação.  
e) esses processos consomem mais energia do que produzem 
 
 
21-O esquema a seguir representa as principais etapas da respiração celular. Analisando-o, é correto 
afirmar que a(s) etapa(s):  
 

 
a) I ocorre na matriz mitocondrial.                          b) II ocorre no citoplasma celular.  
c) III ocorre nas cristas mitocondriais.                    d) I e II ocorrem no citoplasma celular.  
e) I, II e III ocorrem nas mitocôndrias.  
 
 
22- As células também realizam um processo chamado de respiração. A respiração celular  
 
I - é uma forma de a célula obter energia para suas atividades.  
II - ocorre com a participação de mitocôndrias e cloroplastos.  
III - pode ser representada, de modo simplificado, pela equação: gás carbônico + água à glicose + O2 + 
energia.  
 
Está(ão) correta(s) __________________________________ 
 
23- - Responder à questão com base nas afirmativas a seguir, sobre a adenosina trifosfato (ATP).  
I. O ATP é um composto de armazenamento que opera como fonte de energia.  
II. Todas as células vivas precisam de ATP para captação, transferência e armazenagem da energia 
livre utilizada para seu trabalho químico.  
III. O ATP é gerado pela hidrólise de adenosina monofosfato (AMP + Pi + energia livre).  
IV. O ATP é sintetizado a partir da molécula de glicose, por meio da glicólise e da respiração celular.  
 
Está(ão) correta(s) __________________________________ 
 

24-  A lei de conservação de energia afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, mas 

apenas transformada, sendo esta lei, válida também para os seres vivos. Os esquemas A e B abaixo 

mostram processos de liberação de energia (acumulada nas moléculas de ATP), que ocorrem na 

maioria dos seres vivos. Analise os esquemas mostrados e, com relação a eles, assinale a alternativa 

correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
a) Os esquemas A e B constituem fases do processo de respiração celular e ocorre em locais diferentes 
da célula.  
b) O esquema A é um processo respiratório aeróbico, que ocorre nas cristas mitocondriais e pode ser 
denominado de Ciclo do ácido pirúvico.  
c) O esquema B é um processo celular de respiração, que ocorre no hialoplasma e é denominado de 
Ciclo de Krebs.  
d) O esquema B é um processo celular de respiração anaeróbico, que ocorre nas cristas mitocondriais e 
é denominado de Cadeia respiratória.  
e) Os esquemas A e B constituem fases do processo celular de respiração anaeróbica e ocorrem no 
mesmo local da célula.  
 
25- Cada marinheiro da esquadra de Cabral recebia mensalmente para suas refeições 15kg de carne 

salgada, cebola, vinagre, azeite e 12kg de biscoito. O vinagre era usado nas refeições e para desinfetar 

o porão, no qual, acreditava-se, escondia-se a mais temível enfermidade da vida no mar. A partir do 

século XVIII essa doença foi evitada com a introdução de frutas ácidas na dieta dos marinheiros. Hoje 

sabe-se que essa doença era causada pela deficiência de um nutriente essencial na dieta.  

(Adaptado de: Bueno, E. A VIAGEM DO DESCOBRIMENTO. Rio de Janeiro. Objetiva. 1998.)  

a) Que nutriente é esse?  

b) Que doença é causada pela falta desse nutriente?  

c) Cite duas manifestações aparentes ou sintomas dessa doença.  

 

26- Os esteróides são lipídios bem diferentes dos glicerídeos e das ceras, apresentando uma estrutura 

composta por quatro anéis de átomos de carbono interligados. O colesterol é um dos esteróides mais 

conhecidos, devido à sua associação com as doenças cardiovasculares. No entanto, este composto é 

muito importante para o homem, uma vez que desempenha uma série de funções. Complete os quadros 

a seguir com informações sobre este composto.  

 

a) Duas principais funções do colesterol:  

b) Duas origens do colesterol sangüíneo  

 
27) (UERJ) "Derrubamos a grande barreira que separava os reinos animal e vegetal: a célula é a 
unidade da matéria viva."  
Essa afirmativa foi feita por cientistas ao descobrirem, em 1839, aquilo que lírios, águas-vivas, 

gafanhotos, minhocas, samambaias e humanos têm em comum.  

Pode-se dizer que todas as células dos seres acima citados têm as seguintes características:  

 

a) centríolo e lisossomo  

b) parede celular e mesossomo  

c) núcleo individualizado e mitocôndria  

d) material nuclear disperso e cloroplasto  

 



 

 

28-  Uma característica das células eucariontes é a presença de organelas, as quais delimitam 

compartimentos que desempenham funções específicas no metabolismo celular. Nesse sentido, a célula 

eucarionte pode ser comparada a uma fábrica organizada em seções de estoque, montagem, 

embalagem, disposição, limpeza, etc. Considerando esta analogia, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) O nucléolo pode representar uma das seções de montagem, uma vez que produz subunidades 

ribossomais que vão atuar na síntese protéica.  

b) O retículo endoplasmático liso pode funcionar como seção de estoque, pois desempenha a função de 

armazenar o código genético.  

c) O lisossomo pode representar a seção de limpeza, pois é o responsável pela digestão intracelular.  

d) O complexo de Golgi pode ser comparado com a seção de embalagem, pois empacota as 

glicoproteínas formando grânulos de secreção.  

e) O citoesqueleto pode representar a seção de disposição de produtos, pois é o responsável pela 

organização e movimentação de organelas.  

 

29- Observe as colunas a seguir e assinale a alternativa que mostra a sequencia correta de associação 

das duas colunas.  

 

(1) mitocôndria  

(2) lisossomo  

(3) ribossomo  

(4) retículo endoplasmático não-granuloso  

(5) microfilamento  

(   ) funciona na síntese de proteínas  

(   ) funciona no citoesqueleto  

(   ) atual na digestão intracelular  

(   ) funciona na síntese de lipídios 

 

30- No citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, 

mas interagindo e dependendo das outras para o funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, 

os lisossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso, e todos às 

mitocôndrias.  

 

a) Explique que relação existe entre lisossomos e complexo de Golgi.  

b) Qual a função dos lisossomos?  

c) Por que todas as organelas dependem das mitocôndr



 


