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01. A difusão é um processo passivo em que não há gasto de energia. A difusão facilitada tem a participação de proteínas de membrana 
que facilita a passagem de solutos para ambos os lados da célula.

Resposta: A

02. As duas curvas apresentadas na fi gura são referentes à difusão de uma substância através de uma membrana biológica sem envolver 
gasto de energia. Em ambos os casos ocorre movimento de uma substância a favor de um gradiente de concentração, de uma 
região mais concentrada para uma menos concentrada. No entanto, a difusão facilitada é mediada por proteínas transportadoras e 
a quantidade de substância que penetra na célula é limitada pelo número de proteínas transportadoras, enquanto a difusão simples 
ocorre ao longo da bicamada fosfolipídica.

Resposta: C

03. A) Falso – O desnível gradualmente formado entre os tempos 1 e 2 vai tornando cada vez mais difícil a passagem de água para o lado B.
B) Falso – O sistema entrará em equilíbrio pela passagem do solvente de A para B.
C) Falso – O desnível ocorre devido à passagem do solvente (H

2
O puro) de A para B, passivamente, por osmose. 

Resposta: D

04. Os neurônios são células nervosas cujas membranas regulam a passagem de íons e água por difusão e por transporte ativo, como, 
por exemplo, a bomba de sódio e potássio ATP-dependente.

Resposta: D

05. A) Transporte passivo de água por osmose.
B) Soluções de diferentes concentrações separadas por membrana de permeabilidade seletiva.
C) A diferença de comportamento deve-se à presença da parede celular nas células vegetais e à ausência dessa estrutura nas células 

animais (hemácias).

Em água destilada:
– Célula vegetal: túrgida;
– Hemácias: estouram.

Em solução salina:
– Célula vegetal: plasmolisadas;
– Hemácias: crenadas.

06. Os girinos são anfíbios jovens que se desenvolvem em águas continentais. Se forem colocados em água do mar, eles perdem água e 
acabam por morrer.

Resposta: B

07. A fagocitose corresponde ao processo de emissão de pseudópodes com a fi nalidade de englobar, em massa, quantidades signifi cativas 
de material sólido pelas células.

Resposta: D

08. A fi gura 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 fi siológico 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. Para que a celulose permaneça por mais tempo, possivelmente está ocorrendo uma redução da digestão de sua molécula pela enzima 
celulase, que se encontra com a sua produção reduzida no fruto. 

Resposta: C
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11. Observe o esquema explicativo que representa os processos osmóticos em hemácias humanas:

Diminuição na concentração do meio externo

Aumento na

concentração

do meio externo

Diminuição na 
concentração

do meio externo

NaC 0,9%

NaC 1,5%

NaC 0,4%

NaC 0,5%

O meio externo muito
hipotônico provoca 
entrada excessiva de
água na célula, que se
rompe (lise celular).

O meio externo hipertônico
provoca perda de água pela
célula, que se torna murcha.

O meio externo muito
hipotônico provoca
aumento no volume da
célula, em virtude da
maior quantidade de 
água que entra nela. 

Meio externo isotônico
com o meio interno: hemácia
normal. A quantidade de água
que entra na célula é igual à que
dela sai, havendo um equilíbrio.

O meio B da questão corresponde ao recipiente mais inferior da explicação acima, ou seja, nesse, a hemácia encontra-se mergulhada 
numa solução hipotônica, por isso estourou. 

Resposta: A

12. Como a membrana é permeável, ela permitirá a passagem de soluto por difusão do meio I, de maior concentração, para o meio II, de 
menor concentração.

Resposta: D

13. A solução A é hipertônica, pois, devido à perda d’água dos tecidos da tira de batata, esta amoleceu. Já a solução B é hipotônica, pois, 
devido ao ganho d’água dos tecidos da tira da batata, esta enrijeceu.

Resposta: C

14. A dona da casa assegurou que as folhas de alface se mantivessem túrgidas, uma vez que foram colocadas em meio hipotônico.

Resposta: B

15. A) O ambiente com alta concentração de açúcar (hipertônico) retira água das bactérias e fungos, que devido a essa desidratação não 
proliferam.

B) O frio reduz o metabolismo das bactérias, matando-as ou diminuindo sua velocidade de reprodução. O congelamento leva à 
formação de cristais de gelo que, por serem muito afi ados, rasgam as membranas celulares e matam parte das células bacterianas.

16. A) O ambiente com alta concentração de açúcar (hipertônico) retira água das bactérias e fungos, que devido a essa desidratação não 
proliferam.

B)  Outro método de conservação de alimentos que tem por base o mesmo princípio fi siológico consiste na utilização de sal.  
Exs.: bacalhau, carne seca etc.

17. A) Solução I – hipertônica; solução II – isotônica.
B) Sofreram desidratação por osmose, ocorrendo contração de seu citoplasma e desprendimento da membrana plasmática da parede 

celulósica.

18. A) A = difusão simples; B = difusão facilitada.
B) Na difusão simples, sim, porque a velocidade de absorção é proporcional à diferença de concentração; na difusão facilitada, não, 

porque, com a saturação dos carreadores, a absorção se torna constante.

19. A) X – lipídios
 Y – proteínas

B) Através da parte lipídica – Difusão Simples.

 Através da parte proteica – Difusão Facilitada.

20. A alta concentração intraocular de sais de ureia aumenta a pressão osmótica do globo ocular, aproximando-a daquela da água do 
mar. A forma se mantém estável porque os dois meios se tornam aproximadamente isotônicos.
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21. 

Estrutura Célula onde pode ser encontrada Função

A Microvilosidades Epitélio intestinal Absorção

B Cílios Epitélio da traqueia Remoção de resíduos

C Flagelos Espermatozoides Locomoção

D Pseudópodes Glóbulos brancos Fagocitose

22. A) Erros cometidos:
 – procariontes apresentam membrana plasmática.
 – eucariontes animais possuem complexo golgiense.
 – eucariontes vegetais recentes não possuem centríolos.
 – eucariontes vegetais recentes possuem mitocôndrias.
B) Permeabilidade seletiva – membrana plasmática.
     Divisões celulares – centríolos e cromatina.

23. A) I. Proteína;
II. Bicamada lipídica;
III. Carboidrato;

B) Osmose.
C) O glicocálix está indicado pelo número III.

24. A única forma de se manter diferenças de concentrações entre os meios intra e extracelular ocorre por transporte ativo.

Resposta: C

25. A) Fenômeno 1, pois as hemácias perderam água por osmose.
B) Sim, porque nos dois casos houve transporte passivo de água através da membrana plasmática das hemácias.

26. A) Paramécios são protistas de água doce que possuem vacúolos pulsáteis. Através destas estruturas podem eliminar o excesso de 
água que adquirem do meio, por osmose, mantendo seu volume inalterado.

B) A estrutura presente nas células da raiz de cebola que evitou sua ruptura, quando estão túrgidas, é a parede celulósica. O tubo que 
contém hemácias fi ca avermelhado, pois estas células, após o rompimento, liberam seu conteúdo constituído por hemoglobina, 
pigmento de cor vermelha.

27. A) Osmorregulação.
B) Tende a estourar, pois a água penetra pela membrana plasmática por osmose, elevando o volume da célula, até que estoure.
C) O meio deve estar isotônico ou hipertônico, em relação ao citoplasma das amebas.

28. A) A parede celular de celulose. A elasticidade da celulose faz com que ela, quando distendida pela entrada de água, exerça uma 
pressão no sentido contrário, bombeando a água para fora – pressão de turgência. Quando essa pressão iguala a pressão osmótica, 
a água para de entrar.

B) A proteína do portão de Na+. Como o Na+ acumula-se do lado extracelular, a abertura desse portão permite a difusão do Na+ para 
o compartimento intracelular.

29. A maior concentração de K+ no interior das halobactérias cria um gradiente osmótico que, em um ambiente de alta concentração 
salina, favorece a entrada de água nas células.

30. Porque para haver transporte de sódio pela membrana apical das células intestinais tem que haver, concomitantemente, ligação de 
uma molécula de glicose ao mesmo transportador, caracterizando um transporte ativo secundário. Assim, o sangue poderá fi car 
hipertônico, levando a um deslocamento de água da cavidade intestinal para o interior dos vasos locais.
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