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01. A concentração crescente, em soluto, em que as células estão mergulhadas é III, I e II. Em III, a solução é hipônica; em I, é isotônica; 
e em II, é hipertônica, provocando a desidratação celular.

 Resposta: C

02. Os peixes marinhos, quando colocados em água doce, ganham água por osmose, incham e acabam por morrer, porque não conseguem 
eliminar o excesso de água de seus corpos.

 Resposta: A

03. O modelo mosaico fl uido que propõe a arquitetura molecular das membranas celulares afi rma a existência de uma biocamada de 
fosfolipídios fl uida, onde se deslocam livremente diversos tipos de proteínas.

 Resposta: D

04. Charque: o sal contido no alimento provoca a desidratação osmótica e a morte ou inibição do crescimento dos agentes decompositores.

 Picles: o vinagre adicionado às conservas provoca a acidifi cação do alimento, tornando o meio impróprio para a sobrevivência e 
proliferação dos decompositores.

 Compotas: o açúcar acrescentado ao alimento age como o sal, produz um ambiente hipertônico incompatível com a sobrevivência 
ou crescimento dos organismos decompositores.

05. O salgamento do solo aumenta a pressão osmótica fora das células das raízes dos vegetais, impedindo que estas células absorvam 
água por osmose.

 Resposta: D

06. B) Falso – Nessa bomba de sódio e potássio, para cada três íons sódio que saem, entram dois potássios. Desse modo, surge uma 
diferença de cargas elétricas entre os dois lados da membrana, que fi ca positiva na face externa e negativa na interna.

C) Falso – O transporte de Na+ e K+ ocorre  contra o gradiente de concentração e consome energia.
D) Falso – A plasmólise ocorre quando células vegetais são imersas em soluções hipertônicas em relação ao seu citoplasma.
E) Falso – O transporte ativo do sódio (Na+) e potássio (K+) ocorre contra o gradiente de concentração. 

 Resposta: A

07. A questão cobre o tema de Biologia Celular, enfocando os efeitos da tonicidade do meio sobre o volume celular. Ao tratar as folhas 
de Elodea com a solução A, o técnico de laboratório observou, sob microscopia óptica, que as células apresentaram o mesmo aspecto 
daquelas imersas na solução isotônica de NaC�, então, pôde concluir que a solução A era isotônica com as células. Com a solução B, 
observou que as células de Elodea fi caram mais túrgidas, portanto, esta solução era hipotônica em relação às células e, assim, menos 
concentrada que a solução A (isotônica). Ao gotejar as células com a solução C, verifi cou que as células fi caram mais murchas que 
aquelas da Elodea submetidas à solução A, o que deu para concluir que a solução C era hipertônica em relação às células, pois 
o fato de terem murchado signifi ca que o meio era mais concentrado que as células. Ao visualizar as células após gotejar a solução D, 
verifi cou que as mesmas fi caram mais murchas que aquelas da solução A, porém menos murchas que as da solução C. Assim, pôde 
concluir que as concentrações das soluções seguiam a seguinte ordem decrescente [C] > [D] > [A] > [B]. Assim, pôde inferir que
[C] = 0,8 M; [D] = 0,6 M; [A] = 0,4 M e [B] = 0,2 M. Quanto ao item II da questão, as células de Elodea não estouraram quando 
gotejadas com a solução B (hipotônica em relação às células) porque, como as de todos os vegetais, possuem parede celular, que 
é uma estrutura rígida e externa à membrana plasmática, proporcionando resistência contra o rompimento da membrana com o 
aumento do volume celular.

08. A) A: hipertônico; B: Isotônico e C: hipotônico.
B) Plasmólise, deplasmólise e turgência (não se sabe se houve o equilíbrio entre entrada de água por osmose e saída de água devido 

à resistência da parede celular).

09. Como a hemácia tem concentração de 0,9%, o meio está hipotônico, e a hemácia ganha água por osmose.

A) A) B)  B)  A) B)



OSG.: 093789/15

Resolução – Biologia III

10. • Difusão facilitada: passagem de substâncias polares carregadas ou não de tamanho pequeno e médio pelas proteínas-canais.
• Transporte ativo: contra o gradiente de concentração: passagem de substâncias de meio menos concentrado para mais concentrado 

com gasto de energia por proteínas-canais com atividade ATPásica.

11. Observe a fi gura a seguir:

3

1

2

1 – bicamada lipídica
2 – proteína
3 – glicocálix

12. A) a – fosfolipídios, b – proteínas e c – glicocálix.
B) Modelo I.
C) Possui canais fi siológicos e dinâmicos que explicam o transporte de substâncias através da biomembrana.

13. A) As duas principais funções do colesterol são: participar da composição estrutural das membranas dos animais e ser precursor de 
hormônios sexuais (estrógenos, andrógenos e progesterona).

B) O colesterol sanguíneo tem origem endógena ou exógena (proveniente da dieta).

14. Desmossomos – “botões” de adesão celular que ocorrem na membrana plasmática das células epiteliais.
Microvilosidades – evaginações em forma de “dedo-de-luva” formadas pela membrana plasmática que aumentam a capacidade de 
absorção das células que revestem o intestino delgado.

15. O fi lamento de actina é um dos componentes do citoesqueleto responsável pela manutenção da estrutura das microvilosidades. Com 
a utilização de um inibidor da polimerização de actina, houve uma signifi cativa redução da formação das microvilosidades – estruturas 
celulares responsáveis pelo aumento da superfície de absorção intestinal.
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