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Questão 01 

As células que formam os organismos vivos apresentam 
diferentes níveis de complexidade. Considerando a 
célula ilustrada abaixo, o que apresentam em comum as 
estruturas apontadas pelas setas? 
 

 
Fonte: adaptado de http://www.exploringnature.org 

 
a) envolvimento com a síntese proteica.  
b) capacidade de autoduplicação.  
c) implicação com síntese de ácidos graxos.  
d) habilidade de processar carboidratos.  
e) delimitação por membrana lipoproteica. 
 
Questão 02 

Em uma aula de Biologia, o professor apresentou aos 
alunos algumas organelas citoplasmáticas e suas 
respectivas funções. As organelas apresentadas foram: 
 
I. lisossomo 
III. mitocôndria 
II. complexo de Golgi 
IV. ribossomo 
 
Quatro alunas, estudando sobre o assunto, montaram a 
seguinte tabela:  
 

 
 
A aluna que acertou a associação entre a organela e a 
sua função foi:  
 
a) Paula.  
b) Júlia.  
c) Lara.  
d) Ana.  
 
Questão 03 

Em um experimento hipotético, foram retirados os 
centríolos de uma célula animal. Em seguida, foi 
observado que essas células haviam perdido a 
capacidade de realizar 
 
a) divisão celular.  
b) respiração aeróbica. 
c) eliminação de resíduos.  
d) endocitose de partículas granulares. 
 
 
 
 

 
Questão 04 

Quando uma amostra de carne é colocada dentro de um 
recipiente esterilizado, mesmo que não seja possível a 
existência de microrganismos decompositores, ainda 
assim a amostra sofre decomposição. Tal processo é 
decorrente da atuação de substâncias que, normalmente 
encontradas na célula, estão armazenadas no interior do 
 
a) lisossomo. 
b) ribossomo. 
c) retículo endoplasmático. 
d) complexo golgiense. 
 
Questão 05 

A denominação célula foi criada em 1685 pelo cientista 
inglês Robert Hooke, para indicar pequenas cavidades 
no interior da cortiça que ele havia observado com um 
microscópio muito simples. A figura abaixo representa 
uma célula eucariótica animal, na qual duas estruturas 
citoplasmáticas estão indicadas pelas letras A e B. 
Sabe–se que as diversas organelas citoplasmáticas 
mantêm um certo grau de relacionamento funcional entre 
si, o que é indispensável para o bom funcionamento 
celular. 

 
 
a) Identifique as estruturas A e B na figura. 
b) Descreva a relação funcional entre as estruturas A e 
B 
 
Questão 06 

Existe um certo órgão do aparelho digestivo dos animais 
vertebrados que tem uma função equivalente à dos 
lisossomos das amebas e de outros protozoários.  
 
a) Identifique esse órgão.  
b) Que característica funcional é comum aos lisossomos 
e a esse órgão?  
 
Questão 07 

Considere três tipos de células do corpo de um homem 
adulto: células epidérmicas (da pele), células do tecido 
adiposo (tecido de gordura) e espermatozoides. 
 
a) Em qual dessas células espera-se encontrar maior 
consumo de energia? Que tipo de organela 
citoplasmática essa célula  terá em número maior do que 
as demais? 
b) Qual das três células excretará mais gás carbônico? 

 


