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INTRODUÇÃO 

Conceito de Biologia 

 

  Significa o estudo da vida (bio = vida e logos = estudo). Durante vários 

anos achava-se que a vida teria surgido espontaneamente, o que levou a um 

pensamento conhecido como abiogênese. Essa teoria é explicada a partir do 

nascimento de seres vivos através da matéria bruta. Após alguns experimentos 

pode-se provar que a vida só poderia surgir a partir de outra vida, a essa teoria 

chamaram de biogênese.  

    A biologia é uma ciência que estuda vários ramos, porém todos com uma 

mesma prioridade: manter todos os seres em perfeito equilíbrio. 

Os seres vivos estão inseridos no meio ambiente e se relacionam entre os 

fatores bióticos e abióticos formando um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas. 

 

Conceitos 

 

- Bióticos: seres vivos.    

Ex. plantas e animais. 

- Abióticos: seres não vivos. 

Ex. temperatura, pressão, calor, rochas, etc. 

- Ecossistemas: é o meio ambiente e os seres que dele se integram. 

Ex. ecossistema aquático, terrestre, floresta, etc. 

 

A Biologia tem várias áreas de atuação, podendo ser dividida em partes como: 

 

- Citologia: Ramo que estuda a célula. 

- Histologia: Ramo que estuda aos tecidos. 

- Fisiologia: Estudo do funcionamento do organismo. 

- Anatomia: Estudo da localização dos órgãos, tecidos, músculos e ossos. 

- Embriologia: Estudo do desenvolvimento dos embriões. 

- Ecologia: Estudo do meio ambiente e seus fatores. 
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- Botânica: Estudo dos vegetais e sua morfologia.  

- Paleontologia: Estudo dos fósseis. 

- Evolução: Estudo do processo de adaptação dos seres e os fatores que 

levam a extinção. 

- Genética: Estudo dos fatores que levam a variabilidade das espécies, 

doenças hereditárias a e biotecnologia.  

 

CITOLOGIA 

 

A célula é constituída por três partes fundamentais. (Ver figura 1): 

 

- Membrana citoplasmática: Constituída por lipoproteínas. 

- Citoplasma: Constituída por hialoplasma. 

- Núcleo: Onde se encontra o material genético.  

 

 

 

Figura 1 
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 Célula procariota: Não contém carioteca ou membrana nuclear presente em 

bactérias e algas azuis. (Ver figura 2) 

 

 

 

Figura 2 

Componentes comuns: Membrana Plasmática e Ribossomos 

 

 

 Célula eucarionte: Presença de carioteca, presente em protozoários, 

vertebrados e invertebrados: (ver figura 3) 
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Figura 3 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

* Seres unicelulares: possuem apenas uma célula. 

* Seres pluricelulares: possuem várias células. 

 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 

 

   Os seres vivos possuem semelhanças químicas, sendo quatro elementos 

constituinte de 95% da matéria viva; oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. 

  A célula possui: 

Substâncias inorgânicas: São pouco complexas e pobres em energia como: 

água, sais minerais, carbono e oxigênio.   

Substâncias orgânicas: São complexas e ricas em energia, como: carboidratos, 

lipídios proteínas e ácidos nucléicos. 
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Citologia 
 
A Estrutura da Célula 
 
 

Os seres vivos são formados por unidades denominadas células. Dessa 

maneira, as células podem ser entendidas como as unidades morfológicas dos 

seres vivos, pois todos eles são formados por pelo menos uma delas. 

 Sabe-se que cada célula viva de um organismo pluricelular desempenha 

uma atividade “comunitária” profundamente integrada com as demais células do 

indivíduo. Mas desempenha também uma atividade particular em que é capaz de 

executar basicamente todas as funções vitais do organismo como um todo. Assim, 

uma célula viva é capaz de: 

 absorver do meio em que vive as substâncias de que necessita; 

 extrair dos alimentos a energia que garante seu funcionamento normal; 

 eliminar resíduos e reproduzir-se, entre outras manifestações de vida. 

Por isso, como a menor porção capaz de desempenhar as diversas 

atividades vitais associadas com a manutenção de vida num organismo, a célula 

pode ser também entendida como a unidade fisiológica dos seres vivos. 

 

Citologia é o ramo da biologia que estuda as células. 

 

 

Os Envoltórios Celulares 

 

A composição química da matéria viva se mantém relativamente constante 

ao longo da vida de um organismo. Esse fato requer a presença de certas 

estruturas capazes de promover um relativo isolamento do ser vivo em relação ao 

meio em que vive, além de selecionar as substâncias que devem entrar e sair do 

organismo, de acordo com suas necessidades básicas de vida. Em todas as 

células, as funções de isolamento e seleção das substâncias são executadas por 

um envoltório denominado membrana plasmática. 
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Em certos organismos, como as bactérias, os fungos e as plantas em 

geral, além da membrana plasmática verifica-se a presença de um outro 

envoltório, denominado parede celular. 

 

Parede Celular 

 

Dotada de grande resistência que lhe confere a capacidade de proteger e 

sustentar as células em que ocorre, a parede celular é uma estrutura de 

revestimento externo. 

Nas células vegetais, essa parede rígida e permeável é formada 

principalmente pelo polissacarídeo celulose. Por isso, nesse caso, a parede 

celular é também denominada membrana celulósica. 

 

A parede celular não existe nas células animais. Nos vegetais é formada 
basicamente de celulose. Na maioria dos fungos, a principal substância presente 
na parede é a quitina (polissacarídeo). E, nas bactérias, a parede é constituída 
principalmente por um complexo protéico e de polissacarídeos. 

  
 

Membrana Plasmática 

 

Constituindo uma película muito fina, elástica e lipoprotéica a membrana 

plasmática participa ativamente do metabolismo celular, exibindo um notável 

caráter seletivo, isto é, atua “selecionando” as substâncias que entram ou saem da 

célula, de acordo com suas necessidades. 

 

A Estrutura da Membrana Plasmática 

 

Para explicar a organização da membrana plasmática, Dawson e Danielli 

propuseram, em 1954, um modelo que sugere a existência de quatro camadas 

moleculares: duas camadas externas, constituídas de proteínas, envolvendo duas 

camadas internas formadas de lipídios. 
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As Especializações da Membrana Plasmática  

 

Em algumas células, a membrana plasmática apresenta determinadas 

especializações, ligadas à função desempenhada pela célula. São elas: as 

microvilosidades, os desmossomos e as interdigitações. (Ver figura 5.8). 

 

Microvilosidades.  São evaginações ou projeções da membrana, que ocorrem 

em certos epitélios, como o intestinal, com a função de aumentar a superfície de 

contato com os alimentos e, conseqüentemente, garantir uma absorção eficiente. 

Cada célula pode conter até 3.000 microvilosidades. 

 

Desmossomos. São diferenciações da membrana muito freqüentes em células 

epiteliais, com a função de promover maior adesão entre células vizinhas. 

 

Interdigitações. São dobras existentes nas membranas plasmáticas de duas 

células epiteliais vizinhas e que se “encaixam” perfeitamente, com a função de 

aumentar a adesão entre as células. 

 
 
 

 
 



 9 

 
A Permeabilidade da Membrana Plasmática 

 

 A membrana plasmática não isola totalmente a célula do meio exterior. A 

célula precisa adquirir substâncias do meio externo, assim como precisa eliminar 

os resíduos de seu metabolismo. Nesse processo, a membrana plasmática exerce 

um grande controle sobre as substâncias que devem entrar ou sair da célula. O 

fluxo de materiais através da membrana pode envolver ou não dispêndio de 

energia. E, de acordo com esse critério, podemos distinguir dois tipos 

fundamentais de transporte: passivo e ativo. 

 

Transporte passivo - sem consumo de energia 

 

O transporte passivo não exige consumo de energia no nível da 

membrana. A membrana, nesse caso, permite a livre passagem de substâncias, 

não apresentando caráter seletivo. São exemplos de transporte passivo a difusão 

e a osmose. 

 

Difusão 

 

Considere duas soluções em que a água é o solvente e a sacarose 

(açúcar da cana) é o soluto; as duas soluções (A e B) acham-se separadas por 

uma membrana permeável tanto ao solvente (água) quanto ao soluto (sacarose). 

A solução A, porém, apresenta-se mais concentrada, isto é, tem, relativamente, 

mais soluto e menos solvente do que a solução B. As moléculas de sacarose 

deslocam-se a favor do gradiente de concentração isto é de A e B. 

 

Osmose 

 

Na osmose, um caso particular de difusão, ocorre um fluxo espontâneo 

apenas de solvente, do meio menos concentrado em soluto para o meio mais 

concentrado. 
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Para que apenas o solvente passe de uma solução para outra, é preciso 

que a membrana que separa as duas soluções em questão seja impermeável ao 

soluto. A essa membrana, permeável ao solvente e impermeável ao soluto, dá-se 

o nome de membrana semipermeável.  

A solução A se apresenta menos concentrada, isto é, menos “açucarada” 

(contém, relativamente, menos soluto e mais solvente) do que a solução B. 

Dizemos, então, que a solução A é hipotônica (tem menor concentração) em 

relação à solução B; ou que a solução. 

  A água flui de A em B é hipertônica (tem maior concentração) em relação à 

solução A para B até que as duas soluções tenham a mesma concentração, isto 

é, fiquem igualmente “açucaradas”. Quando o equilíbrio é atingido, diz-se que a 

solução A é isotônica em relação à solução B e vice-versa. 

 
As Endocitoses 

 

As endocitoses compreendem os processos através dos quais a célula 

adquire do meio externo, partículas grandes ou macromoléculas, que 

normalmente não seriam absorvidas pela membrana plasmática por nenhum dos 

mecanismos já estudados. 

Em se tratando de partículas sólidas, a célula emite expansões ou 

projeções citoplasmáticas, denominadas pseudópodes, que gradativamente 

englobam o material do meio externo. Assim, a partícula é envolvida e passa para 

o interior da célula, onde fica retida dentro de uma pequena vesícula chamada 

fagossomo. A esse processo de englobamento dá-se o nome de fagocitose (“ato 

de a célula comer”). 

 

A fagocitose é muito freqüente em organismos unicelulares, como as amebas, que 
se nutrem principalmente através desse processo. No corpo humano, a fagocitose 
é comum nos glóbulos brancos, células do sangue que, por meio desse 
mecanismo, englobam e digerem microrganismos que invadem o corpo. Os 
glóbulos brancos são, portanto, fundamentais para a defesa de nosso organismo. 

 
No caso de materiais líquidos, a membrana plasmática invagina-se, 

formando um canal por onde a partícula líquida penetra. Em seguida, a partícula 

líquida envolvida destaca-se do canal, determinando a formação de uma pequena 
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vesícula denominada pinossomo. Esse processo é denominado pinocitose (“ato de 

a célula beber”). 

 

Transporte ativo - consumo de energia 

 

Numa célula nervosa (neurônio), podemos constatar que a concentração 

de íons Na+ no meio extracelular é significativamente maior que a concentração 

desses íons no meio intracelular. Inversamente, a concentração de íons K+  no 

meio intracelular é muito maior em relação ao meio extracelular. Assim, existe 

uma forte tendência de penetração de Na+ na célula e saída de K+ para o meio 

externo. Esse fenômeno, como veremos posteriormente, verifica-se durante a 

propagação do impulso nervoso ao longo do neurônio. No entanto, após a 

passagem do impulso nervoso, os íons Na+ que penetraram na célula são 

“bombeados” para o meio externo e os íons K+  que saíram da célula são 

“bombeados” para o meio intracelular. Em ambos os casos, o transporte iônico 

acontece contra um gradiente de concentração, ou seja, de um meio menos 

concentrado para um meio de maior concentração. Para tanto, a célula consome 

energia metabólica e necessita da presença de carregadores específicos. A esse 

tipo de transporte dá-se o nome de transporte ativo. 

 

O Citoplasma 

 

Abrangendo a região da célula situada entre a membrana plasmática e o 

núcleo, o citoplasma é preenchido, nas células vivas, por um líquido gelatinoso 

denominado hialoplasma, também conhecido por citoplasma fundamental ou 

matriz citoplasmática. Imersas no hialoplasma encontram-se as organelas 

celulares. 

 

Hialoplasma 

 

O hialoplasma é constituído principalmente de água e de proteínas. Na 

parte externa da célula, denominada ectoplasma, o hialoplasma apresenta-se 
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denso, em estado de gel. Na parte interna, chamada endoplasma, o hialoplasma 

apresenta-se mais fluido, em estado de sol. Os estados de gel e sol podem sofrer 

mudanças e um transformar-se no outro, principalmente durante os movimentos 

citoplasmáticos, como a ciclose, um movimento do hialoplasma principalmente em 

estado de sol em que se forma uma corrente que carrega os diversos orgânulos e 

distribui substâncias ao longo do citoplasma. 

 

 
 

Organelas Celulares 
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As organelas ou orgânulos celulares são estruturas citoplasmáticas 

especializadas na realização de determinadas funções. São elas: retículo 

endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, plastos, mitocôndrias, vacúolos, 

centríolos e peroxissomos. 

 

 

O Retículo Endoplasmático 

 

A microscopia eletrônica revelou a presença, no interior do citoplasma, de 

um retículo de membranas lipoprotéicas que foi denominado retículo 

endoplasmático (RE). Conforme a posição das membranas, podemos distinguir a 

existência de túbulos e sáculos ou vesículas achatadas. ( Ver figura 5.17). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
As membranas do retículo podem ou não exibir ribossomos aderidos em 

sua superfície externa. No primeiro caso, a presença dos ribossomos confere à 

membrana do retículo uma aparência rugosa; já na ausência desses grânulos, a 

membrana exibe um aspecto liso. Assim, existem dois tipos básicos de retículo 

endoplasmático: o rugoso ou granular (RER) e o liso ou agranular (REL). 

Estudos realizados a partir do microscópio eletrônico revelam que, 

provavelmente, o retículo endoplasmático liso apresenta as seguintes funções: 

 Facilita o intercâmbio de substâncias entre a célula e o meio externo. 

 Auxilia a circulação intracelular, por permitir um maior deslocamento de 

partículas de uma região para outra do citoplasma. 

 Produz lipídios, principalmente esteroides. 
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 O retículo endoplasmático rugoso pode desempenhar basicamente 

todas as funções atribuídas ao retículo liso. Mas como apresenta justapostos ao 

longo de suas membranas inúmeros ribossomos, que são grânulos constituídos de 

ribonucleoproteínas (RNA + proteínas), acha-se também intimamente associado à 

síntese de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso é também denominado de 

ergastoplasma.  

 

De modo geral, o retículo endoplasmático é muito desenvolvido em células de 
grande atividade metabólica, especialmente aquelas que sintetizam grandes 
quantidades de proteínas (como os osteoblastos, células ósseas produtoras da 
proteína colágeno). 

 
 
O Complexo de Golgi 

 
 
Essa estrutura consiste num sistema de membranas lisas que formam 

vesículas e sáculos achatados, dispostos paralelamente. 

As principais funções do Complexo de Golgi são: armazenamento de 

proteínas, organização do acrossomo nos espermatozóides e síntese de 

glicoproteínas. 

 

Quando se administra um aminoácido radiativo a uma célula, as primeiras 
organelas a mostrarem radiatividade são os ribossomos e o retículo 
endoplasmático. No pâncreas de mamíferos, por exemplo, isso pode ser 
observado cerca de 3 a 5 minutos após a injeção dos aminoácidos. Somente 
cerca de 20 a 40 minutos depois a proteína radiativa formada estará presente no 
Complexo de Golgi.   

 
 
Os Lisossomos 
 
 

As enzimas, sendo proteínas, são sintetizadas nos ribossomos. 

Distribuídas pelo retículo endoplasmático, algumas enzimas migram até o 

Complexo de Golgi, onde ficam armazenadas. Das bolsas e cisternas do 

Complexo de Golgi desprendem-se vesículas cheias de enzimas digestivas cujo 

papel é promover a digestão de substâncias englobadas pela célula por fagocitose 

ou pinocitose. Essas vesículas são denominadas Lisossomos. 
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A autólise ou citólise 
 
 

A ruptura dos lisossomos no interior da célula pode acarretar a destruição 

da mesma por dissolução. Nos organismos pluricelulares, esse fato pode ter 

algum valor no processo de remoção de células mortas. É evidente que a 

autodissolução celular (autólise) reveste-se de grande interesse como processo 

patológico. 

 
 
Os plastos 
 
 

Os plastos são organelas citoplasmáticas típicas das células vegetais. Os 

principais tipos de plastos são os leucoplastos e os cloroplastos. 

 

Leucoplastos 

 

São plastos incolores, desprovidos de pigmentos, que se caracterizam por 

acumular substâncias nutritivas. Os leucoplastos que acumulam o amido, por 

exemplo, são comuns em órgãos de reserva das plantas, como a batata. (Ver 

figura 5.21), a mandioca, etc. 
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Cloroplastos 
 
 

São plastos verdes, responsáveis pela realização da fotossíntese. Essas 

organelas possuem vários tipos de pigmentos, entre os quais destacam-se as 

clorofilas, que têm a função de absorver a energia luminosa. 

O quadro a seguir mostra os dois tipos de clorofila mais comuns nos vegetais 

superiores: 

 

Tipos Coloração Fórmula 

Clorofila A ou a (alfa) Verde - azulada C55H72O5N4Mg 

Clorofila B ou B (beta)  Verde - amarelada C55H70O6N4Mg 

 
Visto ao microscópio eletrônico, o cloroplasto revela a presença de uma 

membrana externa dupla, que envolve uma matriz incolor, basicamente protéica, 

denominada estroma.  
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Mergulhadas no estroma existem as lamelas lipoprotéicas, placas 

achatadas que se formam a partir da membrana envolvente. As lamelas, por sua 

vez, organizam uma série de discos denominados tilacóides. 

  Os pigmentos relacionados com a fotossíntese acham-se depositados 

sobre os tilacóides, que se apresentam dispostos de maneira a organizar uma 

verdadeira “pilha de moedas”, onde a “pilha” é denominada granum e cada 

“moeda” é um tilacóide. O conjunto de granum, palavra latina que significa grão, é 

denominado grana. Na figura 5.24 você tem um esquema do que foi dito acima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As mitocôndrias 

 

Como você sabe, os seres vivos necessitam de energia para 

desempenhar suas atividades. Denomina-se respiração celular ao fenômeno 

bioquímico pelo qual as células retiram a energia acumulada nas substâncias 

orgânicas. 

  Nos seres aeróbicos, isto é, que utilizam oxigênio (O2) no processo 

respiratório, a degradação das moléculas orgânicas realiza-se, basicamente, em 

três etapas. A primeira etapa ocorre no hialoplasma, sem a participação de O2. A 

segunda e terceira etapas, com a participação de O2, ocorrem no interior das 

mitocôndrias. 

  As mitocôndrias, portanto, constituem verdadeiras “usinas” de energia, onde 

a matéria orgânica é “moída”, fornecendo para o metabolismo celular a energia 
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química acumulada em suas ligações. De fato, quanto maior a atividade 

metabólica de uma célula, maior deverá ser o número de mitocôndrias. 

  Cada mitocôndria, observada ao microscópio eletrônico, revela a presença 

de duas membranas limitantes: uma externa (lisa) e outra interna, que forma na 

cavidade mitocondrial um complexo sistema de pregas, denominadas cristas, 

conforme ilustra o esquema da figura 5.25. 

 

 

 

Os vacúolos 

 

 Os vacúolos são estruturas saculiformes encontradas em diversos tipos 

de células. Nos vegetais, os vacúolos de suco celular são, nas células jovens, 

pequenos e numerosos. Mas, à medida que a célula vai crescendo, esses 

vacúolos vão se fundindo de maneira a originar, nas células adultas, um único e 

volumoso vacúolo que ocupa, geralmente, uma posição central, deslocando o 

núcleo para uma parte mais periférica da célula. (Ver figura 5.26). 
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 Em seu interior encontra-se o suco vacuolar, solução aquosa que pode 

conter açúcares, óleos, sais, pigmentos e outras substâncias; nas células 

vegetais, esses vacúolos têm fundamentalmente a função de promover 

armazenamento de substâncias diversas e participar da regulação osmótica. 

 Além dos vacúolos de suco celular, podem ser encontrados outros tipos 

de vacúolos nos seres vivos. É o caso dos vacúolos digestivos, relacionados com 

a digestão intracelular, e dos grandes vacúolos que armazenam gordura em 

nossas células adiposas, sob a pele. 

 Exemplo interessante dessas organelas são os vacúolos pulsáteis ou 

contráteis, verificados entre os protozoários de água doce, como as amebas e os 

paramécios. Nesses organismos, o fluido citoplasmático é hipertônico em relação 

ao meio em que vivem. Assim, ocorre um contínuo fluxo de água, por osmose, do 

meio ambiente para o interior da célula, o que poderia provocar sua ruptura, não 

fosse a atividade reguladora do vacúolo pulsátil. Esse vacúolo atua recolhendo o 

excesso de água que penetrou na célula e através de movimentos de pulsação, 

elimina essa água para o meio externo. 

 

Os centríolos 

 

 Os centríolos são organelas fibrilares constituídas por 27 túbulos de 

natureza protéica, organizados em nove grupos de três. Em geral, a célula 

apresenta um par de centríolos dispostos perpendicularmente um em relação ao 

outro. Ao conjunto dá-se o nome de diplossomo. Veja a figura 5.28. 
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Os centríolos não aparecem em células de vegetais superiores. Nas 

células de vegetais inferiores e nas células animais os centríolos se relacionam 

com o processo de divisão celular. Os centríolos também estão relacionados com 

a formação e coordenação do movimento dos cílios e flagelos. 

Cílios e flagelos são estruturas móveis que aparecem em diversos tipos de 

células, onde desempenham o papel de promover o movimento celular. Os cílios 

são mais curtos e mais numerosos que os flagelos. Na verdade, essas estruturas 

são centríolos modificados e muito mais compridos. 

 

Os peroxissomos 

 

  Os peroxissomos são pequenas organelas repletas de enzimas diversas, 

como a catalase. Essa enzima é capaz de decompor o peróxido de hidrogênio 

(H2O2, mais conhecido como água oxigenada) em água comum e gás oxigênio, 

conforme mostra a seguinte equação: 

 

2H2O2 (água oxigenada)  2H2O + O2 
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A importância dessa decomposição torna-se evidente principalmente pelo 

fato de que a água oxigenada é bastante tóxica para uma célula, sendo, porém, 

normalmente produzida em seu interior, aparecendo como um subproduto de 

diversas reações celulares. 

 

  A água oxigenada é comumente aplicada em ferimentos, para combater 
microrganismos anaeróbicos estritos, que morrem em presença de gás oxigênio, 
como é o caso da bactéria causadora do tétano. Assim, quando se aplica água 
oxigenada numa ferida, a ação da catalase leva à formação de gás oxigênio, fato 
facilmente observável pelo borbulhamento que esse gás provoca sobre o 
ferimento. 

 

 

O Núcleo Celular 

   

O núcleo é o componente celular portador dos fatores hereditários e 

controlador das atividades metabólicas. 

 

Estrutura do Núcleo 

 

  A estrutura nuclear varia conforme a célula esteja ou não em divisão. 

Assim, consideraremos, inicialmente, uma célula em interfase, isto é, uma célula 

que não está se dividindo. A interfase compreende o espaço de tempo existente 

entre duas divisões celulares sucessivas. Nesse período, o núcleo é denominado 

interfásico. 

  O núcleo interfásico apresenta os seguintes componentes: carioteca, 

cariolinfa, cromatina e nucléolo. 

Carioteca: também chamada de cariomembrana, essa estrutura envolve o 

conteúdo nuclear e é formada por duas membranas lipoprotéicas, lamela interna e 

lamela externa, entre as quais existe um espaço denominado perinuclear. 

  A carioteca é dotada de numerosos poros - os annulli - que permitem a 

comunicação entre o material nuclear e o citoplasma. Através desses poros ocorre 

o intercâmbio de substâncias diversas entre o núcleo e o citoplasma, inclusive 
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macromoléculas. De maneira geral, quanto maior a atividade celular, maior é o 

número de poros da carioteca. 

Cariolinfa: conhecida também como nucleoplasma ou suco nuclear, é 

uma massa incolor constituída principalmente de água e proteínas, que preenche 

o núcleo celular. 

Cromatina: representa o material genético contido no núcleo. 

Quimicamente, as cromatinas são proteínas conjugadas (nucleoproteínas), 

resultantes da associação entre proteínas simples e moléculas de DNA. 

 A cromatina aparece, no núcleo interfásico, com o aspecto de um 

emaranhado de filamentos longos e finos, denominados cromonemas. 

 Durante a divisão celular, os cromonemas espiralizam – se, isto é, ficam 

mais condensados, tornando-se mais curtos e mais grossos. Podem então ser 

vistos individualmente e passam a ser chamados de cromossomos. 

Nucléolo: trata-se de um corpúsculo esponjoso e desprovido de 

membranas que se encontra em contato direto com o suco nuclear. 

  O nucléolo é constituído basicamente de RNA ribossômico associado a 

proteínas. Na síntese protéica, o nucléolo pode atuar como fonte de grânulos de 

ribonucleoproteínas, que migram para o citoplasma, originando os ribossomos, 

organelas que representam a sede da síntese de proteínas numa célula. 

Compreende-se, então, por que células muito ativas na produção de proteínas 

costumam possuir nucléolos bem desenvolvidos. 

 

 

 

Cromossomos 

 

  Nos cromossomos conhecem-se dois tipos básicos de constrição ou 

estrangulamento: primária e secundária. 

 

Testes de Vestibular 
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1. (UFOP - MG) A celulose (C6H10O5)n é um hidrato de carbono que entra na 

constituição: 

a) da clorofila.  b) da parede celular dos vegetais. 

c) das células adiposas. d) do citoplasma celular dos animais.  

                                           e) das hemácias. 

 

2-  (PUC-PR) Na figura a seguir, as duas soluções de concentrações diferentes 

estão separadas por uma membrana que, através da osmose, tende a igualar 

suas concentrações. Os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 

 

a) Solução hipotônica, solução hipertônica e membrana semipermeável. 

b) Solução isotônica, solução hipertônica e membrana impermeável. 

c) Solução hipertônica, solução hipotônica e membrana permeável. 

d) Solução hipotônica, solução isotônica e membrana impermeável. 

e) Solução hipertônica, solução isotônica e membrana impermeável. 

 

 

 

3- (FESP_PE) É prática comum temperarmos a salada com sal, pimenta-do-reino, 

vinagre e azeite, porém, depois de algum tempo, observamos que as folhas vão 

murchando. Isto se explica porque:  

a) O meio é mais concentrado que as células. 

b) O meio é menos concentrado que as células. 

c) O meio apresenta concentração igual à das células do vegetal. 

d) As células do vegetal ficam túrgidas quando colocadas em meio hipertônico. 

e) Por uma razão diferente das citadas acima. 
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4- (UECE) Considerando-se uma solução de NaCI a 0,9% isotônica para 

hemácias humanas, quando essas hemácias forem mergulhadas em solução 

hipertônica de NaCI a 1,1%, espera-se: 

a) Nenhuma modificação da forma e volume das células. 

b) Um pequeno aumento no volume das hemácias. 

c) Um rompimento (hemólise) de todas as células. 

d) Uma redução no volume das células. 

 

5- (Cesgranrio _RJ) A fim de estudar possíveis diferenças entre a osmose nas 

células animais e nas vegetais, foram colocadas hemácias no frasco A e células 

vegetais no frasco B, igualmente cheios com água destilada. 

Transcorrido algum tempo após o início do experimento, pôde-se verificar lise 

celular no frasco A, mas não no frasco B. Tal fato pode ser explicado pela 

presença, em células vegetais, da seguinte estrutura: 

a) Retículo endoplasmático. 

b) Membrana plasmática. 

c) Parede celular. 

d) Cloroplasto. 

e) Vacúolo. 

 

 

 

 

6- (UFMG) O esquema a seguir representa a concentração de íons dentro e fora 

dos glóbulos vermelhos. 

A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos podem ocorrer por: 

a) Transporte passivo. 

b) Plasmólise. 

c) Osmose. 

d) Difusão. 

e) Transporte ativo. 
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7- (FGV-SP) Fagocitose é: 

a) Englobamento de partículas sólidas grandes pela célula. 

b) Englobamento de partículas líquidas pela célula. 

c) Processo de formação de membranas. 

d) Um tipo de exocitose. 

e) Um mecanismo de difusão por membranas. 

 

8- (UFRN) Através da pinocitose a célula: 

a) Elimina dejetos. 

b) Engloba material líquido. 

c) Se divide, formando duas células - filhas. 

d) Assume movimentos amebóides. 

e) Engloba bactérias patogênicas. 

 

9- (PUC-SP) 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 de bactérias. 

c) Uma série de movimentos circulares de hemácias em torno de coágulos. 

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

 

10- (PUC-RS) “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 glicídios. 

c) Provavelmente é inativa para síntese protéica. 

d) Apresenta uma intensa síntese de hormônios. 

e) Provavelmente é muito ativa para síntese protéica. 
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11- (PUC-SP) No desenho abaixo, a região onde se verifica a maior síntese 

protéica é apontada pela seta: 

 

a) 1.  b) 2.  c) 3.  d) 4.  e) 5. 

 

12- (UFSE) Qual a alternativa da tabela abaixo cujos termos preenchem 

corretamente a frase seguinte? 

Os lisossomos têm como função ...I... e são produzidos na organela chamada 

...II... 

 

 I II 

a) Síntese de proteínas Cloroplasto 

b) Síntese de açúcares Cloroplasto 

c) Digestão intracelular Retículo endoplasmático 

d) Síntese de proteínas Retículo endoplasmático 

e) Digestão intracelular Complexo de Golgi 

 

13- (OSEC-SP) A função de transporte no interior da célula é exercida: 

a) Pelos lisossomos. 

b) Pelos ribossomos. 

c) Pelas mitocôndrias. 

d) Pelo retículo endoplasmático. 

e) Pelo complexo de Golgi. 
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14- (PUC-RJ) Um material sintetizado por uma célula é “empacotado” para ser 

secretado para o meio externo no: 

a) Retículo endoplasmático.  b) Complexo de Golgi. 

c) Lisossomo.    d) Nucléolo.          e) Vacúolo 

secretor. 

 

15- (PUC-RS) Fornecendo-se um aminoácido X radiativo a uma célula que o 

utiliza para fabricar o material de secreção, após um certo tempo observar-se-ão 

sinais de radiatividade, notadamente: 

a) No núcleo.  b) Na cromatina.  c) Nos fagossomos. 

d) Na membrana plasmática.    e) No complexo de Golgi. 

 

16- (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. 

 

 

 

 

 

17- (MACK-SP) Considere as seguintes funções atribuídas a uma organela 

celular: 

I. Armazenamento de substâncias 

II. Secreção celular 

III. Formação de lisossomos 

 

Essa organela é: 

a) Plasto.  b) Mitocôndria.  c) Complexo de Golgi. 
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d) Retículo endoplasmático.   e) Vacúolo. 

 

18- (PUCC-SP) Observe a figura abaixo: 

 

A organela citoplasmática envolvida no processo nela esquematizado é 

denominada: 

a) Ribossomo.  b) Lisossomo.  c) Centríolo. 

d) Mitocôndria.  e) Cloroplasto. 

 

19- (MACK-SP) Considere a seguinte situação: 

“Enzimas líticas, sintetizadas por grânulos ribonucleoprotéicos, são armazenadas 

em um conjunto de sáculos ou cisternas. Posteriormente, essas enzimas são 

encontradas no interior de vesículas cuja ação fisiológica é manifestada na 

digestão de partículas englobadas pela célula. Todo mecanismo é dependente de 

energia da respiração.” 

 

Qual das estruturas abaixo não está associada ao processo apresentado? 

a) Centríolo.  b) Mitocôndria.  c) Ribossomo. 

d) Lisossomo. e) Complexo de Golgi. 


