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01. O modelo mosaico fluido que propõe a arquitetura molecular das membranas celulares afirma a existência de uma bicamada de 
fosfolipídios fluida, na qual se deslocam livremente diversos tipos de proteínas.

Resposta: D

02. Os girinos são anuros jovens que se desenvolvem em água doce. Se forem colocados em água do mar, eles perdem água e acabam 
por morrer.

Resposta: B

03. O transporte passivo segue o gradiente de concentração. O transporte ativo é regulado por proteínas transportadoras. Quando os 
transportadores estão saturados, a passagem de substâncias transmembrana torna-se constante.

Resposta: A

04. II. Falso. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica na membrana plasmática que fica voltada para o ambiente aquoso.
III. Falso. O colesterol é um lipídio presente apenas na membrana plasmática de células animais.

Resposta: A

05. Correto. Os detergentes conseguem dissolver a bicamada lipídica formadora das membranas celulares, permitindo a extração do DNA 
celular.

06. A membrana plasmática é uma estrutura composta de fosfolipídios e proteínas que estão em constante mobilidade. 
Permite a passagem de substâncias (solutos) que irão entrar ou sair da célula, mantendo concentrações diferentes de determinados 
íons. A passagem de água pela membrana (solvente) é chamada osmose.

Resposta: E

07. A fagocitose corresponde ao processo de emissão de pseudópodes com a finalidade de englobar, em massa, quantidades significativas 
de material sólido pelas células.

Resposta: D

08. A figura ilustra o transporte passivo por difusão facilitada mediada por proteínas carreadoras. Esse transporte ocorre a favor do gradiente 
de concentração e é utilizado pelas células heterótrofas para a captação de monossacarídeos (glicose) e aminoácidos.

Resposta: B

09. A) Curva 3. A solução componente do soro fisiológico deve ser isotônica em relação ao conteúdo das hemácias. Desse modo, os 
eritrócitos, em contato com essa solução, não apresentam alterações de volume.

B) O volume vacuolar das células vegetais aumenta pelo ganho osmótico de água. Essas células não sofrem lise porque possuem a 
parede celular celulósica, que impede o seu rompimento.

10. O transporte do íon bicarbonato (HCO–
3
) ocorre por difusão, seguindo seu gradiente de concentração.

Resposta: D
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