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

 Resposta: A

02. 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 a 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: E

03. Os ribossomos estão presentes tanto em procariotos, quanto em eucariotos e são constituídos de duas subunidades de tamanhos 
distintos. Os lisossomos contêm enzimas digestivas responsáveis pela hidrólise de diferentes tipos de macromoléculas. Constituem, 
também, o local onde as células digerem material próprio, em um processo denominado autofagia.

 Resposta: E

04. A organela que armazena a enzima catalase é o peroxissomo.

 Resposta: B

05.
A. Correta. A espuma formada é resultado da ação da enzima, catalase, sobre o peróxido de hidrogênio que também é um produto 

decorrente do metabolismo celular de organismos que utilizam oxigênio do ambiente.  
B. Incorreta. Em células fragmentadas, é a catalase liberada do peroxissomo que libera gás oxigênio.
C. Incorreta. A lavagem de ferimentos com peróxido de hidrogênio irá produzir liberação de gás oxigênio, conforme a equação:
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D. Incorreta. É resultado da ação de enzimas do peroxissomo.
E. Incorreta. A presença de peróxido de hidrogênio num ferimento, promove liberação de gás oxigênio O

2(g)
 para o meio externo por 

ação da catalase.

 Resposta: A

06. O sistema golgiense tem a função de secreção de materiais produzidos pelo retículo endoplasmático granuloso, dentro de vesículas. 
Enzimas no interior do complexo golgiense adicionam açúcares e fosfatos à proteína recebida do retículo endoplasmático granuloso.

 Resposta: A

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 modifi cação 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
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10. 
A) A célula A possui maior extensão de membranas do retículo endoplasmático liso e, por esse motivo, pode realizar atividade 

detoxifi cadora. 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. 

11.
A) No tubo I, as células utilizaram os aminoácidos para a síntese de proteínas no RER. Posteriormente, essas proteínas foram transportadas 

para o sistema golgiense, onde serão concentradas e embaladas para a secreção.
 No tubo II, as células utilizaram os ácidos graxos para a síntese de esteroides no RER.
B) Gráfi co 2. Os testículos e os ovários são as gônadas, especializadas na produção de gametas e de hormônios sexuais, como a 

testosterona, o estrogênio e a progesterona. 

12. Os peroxissomos são organelas membranosas encontradas em células eucarióticas, as quais contêm diversas enzimas oxidativas, tais 
como a catalase. Essa enzima acelera a decomposição da água oxigenada, substância tóxica para as células. A reação em questão 
libera energia sendo, portanto, exergônica. 

 Resposta: A

13. Os lisossomos são as organelas envolvidas no processo de digestão intracelular que ocorre dentro de vesículas. 

 Resposta: C

14. O rompimento da membrana envolvente dos lisossomos secundários, como ocorre na doença respiratória silicose, libera enzimas 
hidrolizantes, que são capazes de digerir as estruturas celulares, causando a morte celular, fenômeno conhecido como autólise. 

 Resposta: B

15. A degradação lisossômica provoca a liberação de enzimas digestórias que provocam a morte dos macrófagos pulmonares por autólise.  
Além de provocar a destruição dos alvéolos pulmonares.

 Resposta: C

16. A ausência das enzimas lisossômicas impede a digestão intracelular e, consequentemente, os substratos dessas enzimas fi cam acumuladas 
no citoplasma celular. 

 Resposta: C

17. Os fenômenos envolvidos no processo de digestão intracelular estão corretamente relacionados na alternativa B.

 Resposta: B 

18.
A) As duas espécies de paramécios não ocupam o mesmo nicho ecológico. Por esse motivo, eles não competem e mantêm o mesmo 

comportamento populacional em cultura mista.
B) A movimentação dos paramécios é determinada pelo batimento de cílios. Os cílios são prolongamentos celulares pequenos e 

numerosos. Revestidos pela membrana plasmática, os cílios são formados por arranjos duplos de microtúbulos.

19. Retículo Endoplasmático Granular (REG), Complexo Golgiense (CG) e Vesículas de Secreção (VS).
 REG: síntese das proteínas; CG: envolvimento das proteínas por suas membranas com posterior maturação enzimática proteica; 

VS: fusão com a membrana plasmática, liberando as proteínas para fora da célula. 

20. A correlação correta entre as funções celulares e as organelas correspondentes está relacionada na alternativa C. 

 Resposta: C

21.
A) O caminho percorrido pelo ar: narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolo, neste último ocorre a troca 

gasosa (hematose).
B) O lisossomo é uma organela repleta de enzimas digestivas. Quando ocorre o rompimento desta organela (lisossomo secundário), 

como no caso de silicose, as enzimas são liberadas e digerem as organelas e componentes internos da célula ocorrendo a autólise. 

22.
A) Lisossomos.
B) Provavelmente, as enzimas lisossômicas envolvidas na hidrólise de polissacarídeos são defeituosas ou ausentes devido a mutações 

nos genes que as codifi cam.
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23. Os centríolos são organelas formadas por microtúbulos de tubulina. Eles ocorrem em células de animais (salvo em nematoides), vários 
protoctistas e vegetais (briófi tas e pteridófi tas) e estão envolvidos na formação do fuso mitótico. 

 Resposta: C

24. A ptialina é uma proteína enzimática produzida no reticulo endoplasmático granular das células das glândulas salivares, após serem 
produzidas são encaminhadas para o complexo golgiense de onde é secretada para a luz da glândula.

 Resposta: D

25. As enzimas são proteínas produzidas pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático granuloso e transportadas por vesículas 
para o complexo golgiense. O complexo golgiense, entre outras funções, produz lisossomos e é responsável pela secreção celular, 
processo que promove a eliminação de enzimas e hormônios para o meio extracelular. 

 Resposta: C

26. O retículo endoplasmático liso das células hepáticas tem a função de eliminar substâncias tóxicas (como álcool e drogas psicotrópicas), 
desintoxicando o organismo. O uso contínuo de álcool ou drogas psicotrópicas pode provocar um maior desenvolvimento dessas 
organelas e, consequentemente, diminuir a efi cácia de alguns medicamentos, como os antibióticos.

 Resposta: B 

27. A associação correta entre as organelas celulares e suas respectivas funções está relacionada na alternativa C. 

 Resposta: C

28. O complexo golgiense, representado pelo número 3 na fi gura desta questão, produz alguns tipos de polissacarídeos, como a hemicelulose, 
polissacarídeo presente na parede celular de vegetais, e os carboidratos que compõem as glicoproteínas.

 Resposta: C

29. A redução da cauda do girino durante o processo de metamorfose é resultante de um processo de apoptose, ocorrendo por ação de 
enzimas no citoplasma e núcleo que estavam na forma inativa, como as caspases e endonucleases, respectivamente, que ao entrarem 
em atividade, degradam as células da cauda. Os aminoácidos remanescentes, serão utilizados para a formação dos membros do animal 
adulto.

 Resposta: E

30. 
A) A enzima em questão (catalase) localiza-se no peroxissomo.
B) O borbulhamento ocorre devido à liberação do gás oxigênio gerado pela ação da enzima catalase que quebra a água oxigenada 

(2H
2
O

2
) em água (2H

2
O) e oxigênio (O

2
).

C) Sim, o processo de detoxifi cação do etanol seria prejudicado porque as enzimas peroxissomais são importantes no processo de 
metabolização do etanol.

D) Nas células vegetais, os peroxissomos são denominados de glioxissomo e a sua função específi ca nessas células é a conversão das 
reservas de lipídios em glicídios. 
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