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01. O retículo endoplasmático rugoso (granuloso) produz e envia proteínas que serão armazenadas e processadas nas cisternas do sistema 
(complexo) golgiense. 

Resposta: A

02. As células A e B podem estar diferenciadas para realizar as seguintes funções, respectivamente: contração e secreção. A célula A 
pode ser um miócito (ou fibra) estriado esquelético, por apresentar abundância em filamentos de actina, REL desenvolvido (que na 
fibra muscular estriada esquelética é denominado de retículo sarcoplasmático), abundância em mitocôndrias e ser multinucleada.  
A célula B pode ser uma célula secretora de uma glândula exócrina, ou endócrina, por ser rica em RER, aparato de Golgi  
(sistema golgiense) e mitocôndrias.

Resposta: A

03. A autofagia renova estruturas celulares em desuso. A apoptose provoca a morte programada de certas células, auxiliando a modelagem 
dos tecidos e órgãos dos seres multicelulares por ação de enzimas inativas do núcleo e do citoplasma, que ganham atividade.  
A heterofagia corresponde à digestão, por enzimas lisossômicas, de materiais englobados pela célula, por fagocitose ou pinocitose.

Resposta: C

04. Os microtúbulos do fuso mitótico são constituídos pela proteína tubulina e são responsáveis pela correta separação durante o processo 
de divisão celular.

Resposta: E

05. O citoesqueleto está presente tanto em células animais quanto em células vegetais. Os centríolos não são encontrados em células de 
plantas. O cloroplasto e a parede celular são encontrados somente em células vegetais. O complexo golgiense está presente tanto 
em células animais quanto em células vegetais. As células de plantas não possuem lisossomos, mas o vacúolo central de uma célula 
vegetal pode funcionar de forma equivalente.

Resposta: B

06. O retículo endoplasmático liso está relacionado a modificações de substâncias tóxicas e à síntese de lipídios e esteroides. 
O sistema golgiense, por sua vez, realiza a secreção celular e a síntese dos polissacarídeos componentes da parede celular vegetal.

Resposta: B

07. O retículo endoplasmático liso contém enzimas relacionadas à metabolização do álcool etílico e medicamentos.

Resposta: A

08. O complexo de Golgi recebe e processa proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. A associação de proteínas com 
glicídios, formando glicoproteínas, é um exemplo desse processamento.

Resposta: A

09. O complexo golgiense é a organela responsável pela secreção celular, armazenamento e modificação de algumas proteínas produzidas 
pelo retículo endoplasmático rugoso. Presente em células eucarióticas, como, por exemplo, animais e vegetais, e ausente em células 
procarióticas, como bactérias.  

Resposta: E

10. A) A célula A possui maior extensão de membranas do retículo endoplasmático liso e, por esse motivo, pode realizar atividade 
detoxificadora. A célula B é rica em membranas do complexo de Golgi e, portanto, está envolvida com atividade secretora.

B) A célula A possui maior quantidade de membranas internas nas mitocôndrias (cristas mitocondriais) e deve apresentar maior 
metabolismo energético do que a célula B.
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