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01. 
A) Lisossomos.
B) Organelas por autofagia.
C) Os produtos da digestão intracelular são monossacarídeos com função energética e estrutural, aminoácidos que serão utilizados na 

síntese proteica, derivados estruturais e energéticos da hidrólise lipídica, como os ácidos graxos e o glicerol, além dos nucleotídeos 
formados a partir da digestão do DNA e do RNA, os quais serão utilizados durante a replicação semiconservativa do DNA e durante 
a formação do RNA pela transcrição. 

02. As organelas membranosas envolvidas na síntese e armazenamento das enzimas do suco pancreático são, respectivamente, o retículo 
endoplasmático rugoso (granuloso) e o complexo golgiense. 

 Resposta: A

03. 
A) Lisossomos são organoides citoplasmáticos constituídos por uma membrana originada à partir do complexo de Golgi. Contém 

enzimas digestivas que foram produzidas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso.
B) Digestão intracelular heterofágica e autofágica.
C) Mitocôndrias são os organoides responsáveis pela produção de energia (ATP) necessária para o trabalho celular.

04. Os microfi lamentos de actina desempenham dois papéis principais, a saber, auxiliam a locomoção de partes da célula ou da sua totalidade 
e determinam e estabilizam a forma celular. Eles ainda se associam a uma outra proteína, a miosina, formando os sarcômeros, que 
garantem a contração muscular. Em células não musculares, fi lamentos de actina estão envolvidos no processo de ciclose, na citocinese 
(divisão do citoplasma na telófase) e na formação de expansões celulares denominadas pseudópodes.

 Os microtúbulos de tubulina desempenham dois papeis na célula, a saber, formam um esqueleto interno rígido em algumas células 
e atuam como via de sustentação sobre a qual proteínas motoras podem mover estruturas no interior da célula. Eles ainda compõem 
os centríolos que orientam e formam cílios (tuba uterina) e fl agelos (espermatozoides).  

 Resposta: B

05. 
Funções das organelas de células:
1. Centríolos: orientam a divisão celular mitótica em alguns seres (animais e plantas criptógamas) e formam os cílios e fl agelos.
2 . Lisossomos – participam da digestão intracelular de moléculas orgânicas, processo este associado à pinocitose, fagocitose e exocitose.
3. Ribossomos – síntese de proteínas.
4. Vesículas – transporte e eliminação de substâncias da célula.
5. Retículo endoplasmático granuloso – participa da síntese e transporte de proteínas.
6. Complexo golgiense – faz a armazenagem, empacotamento e a secreção de macromoléculas.
7. Citoesqueleto – participa do transporte de substâncias e dão forma à célula.
8. Retículo endoplasmático agranuloso – participa do processo de transporte celular, desintoxicação, além de participar da síntese de 

lipídios.
9. Mitocôndrias – são responsáveis pela respiração celular aeróbica.
10.Vacúolo de suco celular – atua no processo de armazenamento de substâncias e na digestão intracelular nas células vegetais. 

  Resposta: C

06. As células A e B podem estar diferenciadas para realizar as seguintes funções, respectivamente: contração e secreção. A célula A 
representa um miócito estriado esquelético, por apresentar abundância em fi lamentos de actina, REL desenvolvido, 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

07. 
A) Concentrações: X = 100 µg/mL, Y = 25 µg/mL e Z = 50 µg/mL. A concentração de 25 µg/mL da substância não exigiu o aumento 

da área do retículo endoplasmático liso para sua metabolização, como observado na coluna Y, enquanto, na concentração de 50 
µg/mL observou-se o aumento da área do retículo endoplasmático liso até 51 µ2m/célula (coluna Z). A concentração mais alta (100 
µg/mL) exigiu que o retículo endoplasmático liso aumentasse acentuadamente a sua área para tentar metabolizar a substância 
(coluna X).

B) 4º dia, pois neste dia observa-se o início do aumento da área do retículo nas colunas X e Y, devido à exposição das células ao 
tratamento com a substância.

C) Retículo endoplasmático liso, pois esta organela é a responsável pela detoxifi cação celular.
D) A função principal do retículo endoplasmático liso nas células da musculatura esquelética é controlar a concentração de cálcio 

citoplasmático. 
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08. Retículo endoplásmico rugoso: sintetiza a proteína a ser secretada, acumulando-a em seu interior e transferindo-a, em seguida, para 
o complexo golgiense, através de pequenas vesículas.
Complexo golgiense: recebe a proteína sintetizada pelo retículo rugoso, introduz nela algumas modifi cações e a envia através de 
vesículas secretórias para a membrana plasmática apical das células epiteliais, de onde são lançadas, por exocitose, na cavidade do 
canal glandular. 

09. Apesar de ocorrer a duplicação dos centríolos durante a mitose e a meiose, estes organoides não possuem DNA.

 Resposta: D

10. Ambos se encontram em células eucarióticas, apresentando as mesmas funções, movimentar células ou líquidos do meio, diferindo 
quanto ao seu tamanho (maior em fl agelos e menor em cílios), ao número (menor em fl agelos e maior em cílios) por células e ao tipo 
de movimento (ondulante em fl agelos e chicote em cílios). Vale lembrar que tanto os cílios quanto os fl agelos gastam ATP para seus 
respectivos movimentos.

 Resposta: B

11. Filamentos intermediários - tubulina - preenchimentos de microvilosidades.

 Resposta: B

12.
I. As células do fígado inativam substâncias nocivas ao organismo porque possuem grande quantidade de retículo endoplasmático 

agranular ou liso (não apontado por nenhuma seta).
IV. As células do músculo estriado utilizam ATPs liberados pela estrutura 4 para realizar a contração.

 Resposta: D

13. Os ribossomos das bactérias são menores que os das células eucarióticas, o que explica, em parte, a afi nidade seletiva dos antibióticos 
pelos primeiros.

 Resposta: B

14. Os peroxissomos são responsáveis pela desintoxicação de álcool e decomposição de peróxido de hidrogênio.
Os ribossomos livres ou fi xos ao retículo endoplasmático são responsáveis pela síntese proteica.
O complexo golgiense modifi ca, concentra, empacota e elimina os produtos sintetizados no Retículo Endoplasmático Rugoso.
Os lisossomos representam vesículas que contêm enzimas fortemente hidrolíticas formadas pelo complexo golgiense, sendo responsáveis 
pela digestão intracelular.
Os centríolos são responsáveis pela formação de cílios e fl agelos.

 Resposta: A

15. 
A) O nucléolo é formado por RNA

ribossômico 
que, por sua vez, forma os ribossomos do Retículo Endoplasmático Rugoso.

B) Armazenamento, secreção e modifi cações nas proteínas, dando origem, às vezes, a glicoproteínas. 
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