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1. Observe a figura que ilustra uma 
possível explicação, formulada pela 
pesquisadora Lynn Margulis, em 1981, 
para o processo de evolução das células 
eucariontes a partir de um ancestral 
procarionte. 

 
 
Disponível em: <http://www.cientic.com>. 
De acordo com a pesquisadora, o 
processo evolutivo celular teria ocorrido 
em função: 

 
a. da internalização de organelas 

membranosas, tais como o 
lisossomo e o complexo golgiense, a 
partir da simbiose com procariontes. 

b. do surgimento do núcleo celular a 
partir da incorporação de 
organismos primitivos procariontes 
semelhantes às bactérias. 

c. do desenvolvimento de organelas 
membranosas, tais como 

mitocôndrias e cloroplastos, a partir 
de invaginações da membrana 
celular. 

d. da fagocitose de procariontes 
aeróbios e fotossintetizantes, 
originando os eucariontes autótrofos 
e heterótrofos, respectivamente. 
 

e. da formação de membranas internas 
e, posteriormente, da 
endossimbiose de ancestrais das 
mitocôndrias e dos cloroplastos. 
 

2.  A internet não tem nenhuma influência 
sobre a gramática, o sistema fônico ou o 
fundo léxico comum. 

Organela Funções 

I. Peroxissomos 1. Formar cílios e 
flagelos 

II. Centríolo 2. Fabricar lipídios 



 

III. Lisossomo 3. Armazenar 
proteínas 

IV. Complexo 
golgiense 

4. Realizar a 
digestão celular 

V. Retículo 
endoplasmático 
não granuloso (ou 
liso) 

5. Decompor a 
água oxigenada 

A seguir, marque a alternativa CORRETA. 

A) I-2; II-1; III-5; IV-4; V-3 
B) I-3; II-2; III-4; IV-5; V-1 
C) I-1; II-2; III-3; IV-4; V-5 
D) I-5; II-1; III-4; IV-3; V-2 
E) I-4; II-5; III-3; IV-1; V-2 

 
 
3. A origem da vida teve teorias 
controversas com defensores famosos de 
ambos os lados. Observe as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O fisiologista Von Helmont apresentou 
uma fórmula para se obterem ratos a 
partir de trigo, fermento e camisa suja, de 
preferência feminina, a qual denominou 
teoria da biogênese. 
II. Redi colocou pedaços de carne crua 
em frascos, deixando alguns abertos e 
outros fechados com gaze, para provar 
que o aparecimento de moscas se dava 
nos frascos abertos, reforçando a teoria 
da origem da vida denominada geração 
espontânea. 
III. Pasteur, por meio de seus 
experimentos com frascos do tipo 
pescoço de cisne, destruiu a força vital, 
que era a responsável pelo aparecimento 
da vida. 
De acordo com o que foi apresentado, 
assinale se: 

 
a. somente I e II estão corretas. 

b. somente I e III estão corretas. 
c. somente II e III estão corretas. 
d. I, II e III estão corretas. 
e. I, II e III estão erradas. 

 

4. Em 1861, Louis Pasteur realizou um 
experimento que conseguiu comprovar 
que os seres vivos surgem somente de 
outros seres vivos já existentes. 
As importantes conclusões do 
experimento de Pasteur. 
 

 
a. reforçaram a teoria da abiogênese, 

defendida, também, por Needham e 
Redi. 

b. estavam de acordo com a teoria de 
Needham, que defendia a geração 
espontânea. 

c. fortaleceram a teoria da biogênese, 
finalmente encerrando a discussão 
sobre a hipótese da geração 
espontânea. 

d. ajudaram a desenvolver o 
criacionismo, que defendia que os 
organismos vivos eram simples e 
derivavam de fenômenos naturais. 

e. embasaram o evolucionismo, já que 
indicaram que a vida poderia ter 
surgido diversas vezes    

 
5.  A membrana plasmática, apesar de 
invisível ao microscópio óptico, está 
presente: 

 
a) em todas as células, seja ela 
procariótica ou eucariótica. 
b) apenas nas células animais. 
c) apenas nas células vegetais. 
d) apenas nas células dos 
eucariontes. 
e) apenas nas células dos 
procarionte 
 

6.  No bloco superior abaixo, são citados 
dois diferentes componentes estruturais 
do citoesqueleto; no inferior, suas 
funções. 
Associe adequadamente o bloco inferior 



 

ao superior. 

1 – Microtúbulos 
2 – Microfilamentos 
 
( ) locomoção do espermatozóide 
( ) ciclose em células vegetais 
( ) contração e distensão das células 
musculares 
( ) formação de centríolos 

 
A sequência correta de preenchimento 
dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 1 – 1 – 2 – 2 
b) 1 – 2 – 2 – 1 
c) 1 – 2 – 2 – 2 
d) 2 – 1 – 1 – 1 
e) 2 – 1 – 1 – 2

 
7. Nas figuras abaixo, estão 
esquematizadas células animais imersas 
em soluções salinas de concentrações 
diferentes. O sentido das setas indica o 
movimento de água para dentro ou para 
fora das células, e a espessura das setas 
indica o volume relativo de água que 
atravessa a membrana celular. 

 

A ordem correta das figuras, de acordo 
com a concentração crescente das 
soluções em que as células estão 
imersas, é: 

a) I, II e III. 

b) II, III e I. 

c) III, I e II. 

d) II, I e III. 

e) III, II e I. 

8. As células apresentam envoltório 
externo, uma estrutura que as delimita. 
Essa estrutura é a membrana plasmática 
que reveste a célula, separando-a do 
meio externo, mas que, ao mesmo tempo, 
permite que ela troque substâncias. Em 
relação a membrana plasmática, é correto 
afirmar que: 
 
a) As substâncias que atravessam a 

membrana fazem por um só caminho. 
b) No transporte de íons sódio e potássio, 
o interior da célula permanece mais 
negativo, pois o transporte de íons 
positivos para fora é maior do que para 
dentro. 
c) A propriedade da membrana de 
selecionar substâncias que atravessam é 
chamada de semipermeável. 
d) As proteínas presentes na membrana 
apresentam disposição fixa, isso confere 
propriedades como capacidade de 
regeneração. 
e) Muitas glândulas secretam substâncias 
por um processo chamado de endocitose. 
 
9. A membrana plasmática é constituída, 
basicamente, por uma bicamada de 
fosfolipídios associados a moléculas de 
proteína. Essa estrutura delimita a célula, 
separa o conteúdo celular do meio 
externo e possibilita o trânsito de 
substâncias entre os meios intra e 
extracelular. 
Sobre o transporte através da membrana, 
é correto afirmar: 

a) A passagem de substâncias através da 
membrana plasmática, utilizando 
proteínas transportadoras é denominada 
difusão simples. 

b) A difusão facilitada é o transporte de 
substâncias pela membrana com o auxílio 
de proteínas transportadoras e gasto de 
energia. 

c) A osmose é a passagem de 
substâncias através da membrana 
plasmática em direção à menor 
concentração de solutos. 



 

d) Uma membrana permeável à 
substância A possibilitará o transporte 
dessa substância para fora da célula, 
desde que exista ATP disponível. 

e) No transporte ativo, ocorre a passagem 
de substâncias por proteínas de 
membrana com gasto de energia. 

 
10. A fermentação e a respiração celular 
são dois processos de obtenção de 
energia. Entretanto, um deles obtém 
maior quantidade de ATP que o outro. 
Marque a alternativa correta a repeito do 
rendimento dos dois processos. 

a) A fermentação é um processo mais 
eficiente, uma vez que o saldo final é de 30 
ATP. 

b) A respiração celular é um processo 
pouco eficiente, pois são obtidos apenas 2 
ATP. 

c) O saldo final de ATP da respiração 
celular é muito maior que o saldo da 
fermentação, que é de apenas 50 ATP. 

d) A fermentação possui um saldo de 
apenas 2 ATP, apresentando, portanto, 
pouco rendimento. 

e) O rendimento da fermentação é de 
apenas 1 ATP, enquanto a respiração 
apresenta saldo final de 2 ATP. 
 
11. Assinale a alternativa correta a 
respeito da respiração celular. 
a) A glicólise consiste na conversão de 
glicose em ácido pirúvico. 

b) O ciclo de Krebs consiste na conversão 
de ácido pirúvico em ácido láctico. 

c) Na cadeia respiratória, ocorre o 
transporte de hidrogênio para formar ácido 
pirúvico. 

d) No ciclo de Krebs, ocorrem o transporte 
de hidrogênio, de oxigênio molecular e a 
produção de água. 

e) Todo o processo de respiração celular 

ocorre dentro das mitocôndrias. 

 
12. Do início da vida na Terra, até o 
aparecimento dos seres vivos atuais, 
aconteceram vários eventos, como por 
exemplo: 
I – formação das primeiras células; 
II – formação de moléculas orgânicas 
complexas; 
III – aparecimento de organismos capazes 
de produzir alimentos pela fotossíntese; 
IV – surgimento dos primeiros organismos 
aeróbicos. 
 
Marque a alternativa que indica a ordem 
mais aceita, atualmente, para o 
acontecimento desses eventos. 
A) I – II – IV – III 
B) II – III – IV – I 
C) I – IV – III – II 
D) II – I – III – IV 
 
13. Segundo a teoria evolutiva mais aceita 
hoje, as mitocôndrias, organelas celulares 
responsáveis pela produção de ATP em 
células eucariotas, assim como os 
cloroplastos, teriam sido originados de 
procariontes ancestrais que foram 
incorporados por células mais complexas. 
Uma característica da mitocôndria que 
sustenta essa teoria é a 
 
A) capacidade de produzir moléculas de 
ATP. 
B) presença de parede celular semelhante 
à de procariontes. 
C) presença de membranas envolvendo e 
separando a matriz mitocondrial do 
citoplasma. 
D) capacidade de autoduplicação dada 
por DNA circular próprio semelhante ao 
bacteriano. 
E) presença de um sistema enzimático 
eficiente às reações químicas do 
metabolismo aeróbio. 
 
14. Tanto no processo de autofagia, 
quanto na heterofagia, os 
____________________ atuam 



 

realizando a digestão intracelular. De 
acordo com o tipo de célula, após o 
processo de digestão, forma-se o 
_____________________, que pode ser 
eliminado por ______________________ 
ou ficar retido indefinidamente no 
citoplasma da célula. 
Assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA que completa os espaços 
tracejados: 
A) fagossomos, peroxissomo, pinocitose. 
B) lisossomos, corpo residual, 
clasmocitose. 
C) ribossomos, vacúolo digestivo, 
fagocitose. 
D) glioxissomos, lisossomo, clasmocitose. 
E) lisossomos, fagossomo, pinocitose. 
 
15. Diferentes organelas citoplasmáticas 
desempenham diferentes funções, as 
quais invariavelmente são interligadas. 
Com relação às organelas citoplasmáticas 
e às suas funções ou interligações, 
analise as proposições. 
I. As mitocôndrias estão presentes em 

células vegetais e animais, tendo a função 
de fornecer energia para as reações 
metabólicas das células. 
II. Os cloroplastos, tendo a função de 
fotossíntese, estão presentes em todas as 
células vegetais. 
III. O Complexo Golgiense é uma 
organela citoplasmática que armazena 
proteínas, está presente em organismos 
procariontes e eucariontes. 
IV. A membrana nuclear, sendo 
responsável pelo empacotamento de 
proteínas, encontra-se ligada ao retículo 
endoplasmático. 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
B) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
C) Somente as afirmativas I e IV são 
verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas II e III são 
verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas III e IV são 
verdadeiras.

 
 
 
 

Ver Resposta 

 


