
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
01) Observe o esquema abaixo, referente a uma célula eucarionte. 

 
O esquema apresentado refere-se a uma célula: 
a) animal, porque se observa a ausência de centríolos. 
b) animal, porque apresenta a estrutura de número 1. 
c) vegetal, porque apresenta a estrutura de número 2. 
d) vegetal, porque se observa a ausência de vacúolos. 
e) vegetal, porque apresenta a estrutura de número 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02) O quadro abaixo relaciona a ocorrência de algumas estruturas celulares (organelas) a suas funções, em 
organismos autotróficos e heterotróficos: 
 

 
 

As letras A, B e C correspondem, respectivamente, a: 
 
a) Cloroplastos – Síntese de proteínas – Células heterotróficas. 
b) Complexo de Golgi – Secreção celular – Células autotróficas e heterotróficas. 
c) Lisossomos – Secreção celular – Células heterotróficas. 
d) Lisossomos – Digestão celular – Células autotróficas. 
e) Cloroplastos – Síntese de proteínas – Células autotróficas e heterotróficas. 
 
 
03) São funções exclusivas do retículo endoplasmático liso: 
 
a) síntese de carboidratos e de proteínas. 
b) síntese de proteínas e de hormônios lipídicos. 
c) síntese de lipídios e de hormônios esteroides. 
d) síntese de glicolipídios e de glicoproteínas. 
d) síntese de proteínas e de glicoproteínas. 
 
 
04) Na base de um cílio ou flagelo há um corpúsculo basal. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura citosólica 
semelhante ao corpúsculo basal: 
 
a) Ribossomo. 
b) Centrômero. 
c) Desmossoma. 
d) Centríolo. 
e) Lisossoma. 
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05) Abaixo estão listadas algumas das principais organelas que ficam imersas na matriz citoplasmática que é 
delimitada pela membrana plasmática nas células. 
 
1. Mitocôndria 
2. Ribossomos 
3. Cloroplasto 
4. Aparelho de Golgi 
5. Retículo endoplasmático 
 
Sobre essas organelas, assinale a alternativa correta. 
 
a) As organelas 1 e 2 são as únicas que ocorrem em células procariontes. 
b) As organelas 1 e 3 estão relacionadas ao metabolismo de células vegetais. 
c) As organelas 2, 3 e 4 participam dos mecanismos de síntese de proteínas de células animais. 
d) As organelas 3 e 4 são exclusivas de células de animais. 
e) As organelas 4 e 5 possuem a função de manutenção do equilíbrio osmótico de protozoários unicelulares. 
 
 
06)  A figura mostra o esquema do cloroplasto, organela celular responsável pelo processo fotossintético. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) C corresponde aos tilacoides, onde se encontra a clorofila. 
b) A corresponde a uma pilha de tilacoides conhecida por granum. 
c) B corresponde ao estroma, onde há sacos membranosos chamados tilacoides. 
d) C corresponde ao estroma, onde há sacos membranosos discoidais chamados 

cristas mitocondriais 
e) C corresponde aos tilacoides, onde se encontra a matriz mitocondrial. 
 
 

(Disponível em: http://profmarcellycoelho.blogspot.com.br.) 
 
 
07) Ganhador do prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2016, YoshinoriOhsumi realizou importantes descobertas 
sobre os mecanismos de autofagia, processo pelo qual as células promovem a digestão intracelular de partes de si 
mesmas. Qual organela é responsável pela digestão intracelular? 
 
a) Retículo Endoplasmático 
b) Complexo de Golgi. 
c) Peroxissomo. 
d) Lisossomo. 
e) Fagossomo. 
 
 
08) O acrossomo é uma vesícula formada de membrana unitária. No interior dessa vesícula, há enzimas digestivas 
que, nos espermatozoides, são responsáveis pela “perfuração” do óvulo para possibilitar a fecundação. A partir dessas 
informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a estrutura celular responsável pela origem do 
acrossomo. 
 
a) Centríolos. 
b) Complexo golgiense. 
c) Peroxissomos. 
d) Retículo endoplasmático granular. 
e) Ribossomos. 
 
 
09) Quais das organelas abaixo diferenciam uma célula animal de uma célula vegetal: 
 
a) Ribossomos, mitocôndrias e complexo de Golgi. 
b) Retículo endoplasmático, núcleo e mitocôndrias. 
c) Citoplasma, ribossomos e complexo de Golgi. 
d) Núcleo, citoplasma e membrana celular. 
e) Parede celular, plastos e vacúolo. 
 
 
10) A principal diferença entre células procarióticas e eucarióticas está na presença do envoltório nuclear, encontrado 
apenas nas células eucarióticas. Outra característica exclusiva das células eucarióticas é a presença de: 
 
a) ribossomos. 
b) moléculas de DNA não associadas às histonas. 
c) organelas membranosas. 
d) membrana plasmática. 
e) reações químicas no citosol. 

http://profmarcellycoelho.blogspot.com.br/


 
11) Em relação à fisiologia da célula, assinale a alternativa correta. 
 
a) A osmose é a passagem de água e de sais, através da membrana celular, do meio hipertônico para o meio 

hipotônico. 
b) O retículo endoplasmático liso é a parte da célula responsável pela síntese de ácidos graxos e lipídios. 
c) As amebas utilizam os seus lisossomos, liberando enzimas digestivas sobre seu alimento para digeri-lo e depois 

absorvê-lo. 
d) As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela retirada de energia da glicose e pelo armazenamento dessa 

energia nas moléculas de carboidratos. 
e) O complexo de Golgi é responsável pela fagocitose e pela pinocitose. 
 
 
12) Entre os orgânulos, a seguir, aquele encontrado em grande quantidade nos hepatócitos (células do fígado) e com 
função desintoxicante é: 
 
a) RER. 
b) Sistema Golgiense. 
c) Mitocôndria. 
d) Peroxissomo. 
e) Lisossomo. 
 
 
13) Considerando as organelas citoplasmáticas qual é a sequência que representa corretamente a associação entre as 
organelas e as suas funções: 

 
a) I-F / II-E / III-A / IV-C / V-B / VI-D. 
b) I-A / II-D / III-B / IV-C / V-E / VI-F. 
c) I-C / II-F / III-E / IV-A / V-D / VI-B. 
d) I-B / II-E / III-D / IV-F / V-A / VI-C. 
e) I-D / II-C / III-A / IV-B / V-E / VI-F. 
 
 
14) As mitocôndrias são organelas que mais parecem organismos vivos dentro de células. Possui a capacidade de 
produção, replicação e síntese de diversas substâncias com exceção de: 
 
a) Proteínas. 
b) RNA. 
c) DNA. 
d) Glicose. 
e) ATP. 
 
 
15) As células eucariontes apresentam diversas organelas em seu citoplasma. Entretanto, nem todas as organelas 
estão presentes em todos os tipos celulares. Sendo assim, julgue as afirmativas abaixo e identifique aquela que for 
incorreta: 
 
a) Os cloroplastos estão presentes em células vegetais, onde realizam a fotossíntese. Através desse processo, os 

vegetais produzem glicídios a partir de gás carbônico e água, em presença de luz. 
b) Mitocôndrias estão presentes em células animais e vegetais. Em ambos os tipos celulares, essas organelas são 

responsáveis pela respiração celular. 
c) Nas células vegetais, a formação da parede celular se dá pela junção de lisossomos, que armazenam celulose em 

seu interior. 
d) Por apresentarem material genético próprio e capacidade de autoduplicação, mitocôndrias e cloroplastos são 

considerados bactérias primitivas por alguns cientistas. 
e) O complexo golgiense é responsável por armazenar, processar e secretar substâncias, além de ser responsável 

pela produção de lisossomos. 
 



 
16) Uma das hipóteses mais aceitas para explicar a origem das mitocôndrias sugere que estas organelas se 
originaram de bactérias aeróbicas primitivas, que estabeleceram uma relação de simbiose com uma célula eucarionte 
anaeróbica primitiva.  
 
a) Dê uma característica comum a bactérias e mitocôndrias que apoia a hipótese acima.  

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Que outra organela é considerada também de origem simbiótica? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
17) Fibroblasto é um tipo de célula do tecido conjuntivo que sintetiza e secreta glicoproteínas como o colágeno. 
Algumas organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e as vesículas, 
participam de forma interativa nessas funções.  
 
a) Qual é o papel de cada uma das organelas citadas?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Qual é a diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o liso? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18) Analisando a morfologia da célula testicular ao microscópio eletrônico, um pesquisador observou no citoplasma 
grande quantidade de retículo endoplasmático liso.  
 
a) A partir dessa informação, pode-se atribuir a essa célula capacidade de produção de qual tipo de substância? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Que substância específica estaria sendo produzida por essa célula testicular? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19) Um cientista, examinando ao microscópio células somáticas de um organismo diploide 2n = 14, observa nos 
núcleos que se encontram na fase G1 da intérfase um emaranhado de fios, a cromatina.  
 
a) Se fosse possível desemaranhar os fios de um desses núcleos, o cientista encontraria quantas moléculas de DNA? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Qual é o valor haploide de cromossomos dessa célula? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
20) As células animais possuem núcleo delimitado por um envoltório poroso que funciona como uma barreira entre o 
material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, apesar de possuírem núcleo similar, diferem das animais por 
apresentarem um envoltório externo à membrana plasmática, denominado parede celular.  
 
a) Aponte o motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar poros.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Cite as funções da parede celular dos vegetais e seu principal componente químico. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


