
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aluno (a):                                                                                          

Colégio  Pxs Flamboyant 

p s
Questão 01)    
O corpo humano, como na maioria dos animais, é formado por sistemas. No homem, pode
digestório, respiratório, cardiovascular, nervoso, entre outros. Cada sistema é formado por órgãos, constituídos por 
tecidos, que são compostos por células. No que se refere à organização celular humana, marque a alternativa corr
ta. 
 
a) No citoplasma ocorre a maioria das reações químicas celulares.
b) As partes fundamentais das células são membrana plasmática e núcleo.
c) O núcleo é responsável por controlar as trocas de substâncias entre o interior e o exterior da célula.
d) A membrana plasmática é envolta por uma parede celular semirrígida que exerce o controle sobre as sub
tâncias que penetram na célula. 
 
Questão 02)    
A célula dos organismos eucariontes é muito complexa e, no seu interior, ocorrem diversos processos para que s
jam produzidas as proteínas necessárias ao metabolismo. A atividade de uma célula eucarionte é, de uma forma 
simplificada, análoga à atividade de produção de 
Na fábrica, há um projeto com as instruções sobre um determinado carro que será produzido. Com base nesse pr
jeto, há uma linha de produção que monta o carro, utilizando, para isso, diversas partes menores. Uma vez mo
do, o carro é armazenado em um pátio, ou 
carros até esse local ocorre, usualmente, em 
uma só vez para um mesmo destino. 
No processo de produção de proteínas em uma célula eucarionte, as estruturas análogas ao 
produção, ao estoque e aos caminhões
 
a) o gene, o complexo golgiense, as mitocôndrias e as vesíc
b) o gene, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense e as vesículas.
c) o complexo golgiense, o gene, o retículo endoplasmático rugoso e as mitocôndrias.
d) o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, as vesículas e as mitocôndrias.
e) o retículo endoplasmático rugoso, o gene, as mitocôndrias e as vesículas.
 
Questão 03)    
Qual a organela abaixo que não pertence à célula animal?
 
a) Lisossomo. 
b) Mitocôndria. 
c) Retículo endoplasmático não granuloso.
d) Cloroplasto. 
e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.
 
Questão 04)    
A figura apresenta os esquemas de duas células.
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O corpo humano, como na maioria dos animais, é formado por sistemas. No homem, pode
digestório, respiratório, cardiovascular, nervoso, entre outros. Cada sistema é formado por órgãos, constituídos por 

compostos por células. No que se refere à organização celular humana, marque a alternativa corr

No citoplasma ocorre a maioria das reações químicas celulares. 
As partes fundamentais das células são membrana plasmática e núcleo. 

sponsável por controlar as trocas de substâncias entre o interior e o exterior da célula.
A membrana plasmática é envolta por uma parede celular semirrígida que exerce o controle sobre as sub

organismos eucariontes é muito complexa e, no seu interior, ocorrem diversos processos para que s
jam produzidas as proteínas necessárias ao metabolismo. A atividade de uma célula eucarionte é, de uma forma 
simplificada, análoga à atividade de produção de carros em uma fábrica automobilística. 

com as instruções sobre um determinado carro que será produzido. Com base nesse pr
que monta o carro, utilizando, para isso, diversas partes menores. Uma vez mo

do, o carro é armazenado em um pátio, ou estoque, até ser enviado ao local de venda. Finalmente, o transporte dos 
carros até esse local ocorre, usualmente, em caminhões-cegonha, os quais podem transportar diversos carros de 

No processo de produção de proteínas em uma célula eucarionte, as estruturas análogas ao 
caminhões-cegonha de uma fábrica são, respectivamente,

o gene, o complexo golgiense, as mitocôndrias e as vesículas. 
o gene, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense e as vesículas. 
o complexo golgiense, o gene, o retículo endoplasmático rugoso e as mitocôndrias.
o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, as vesículas e as mitocôndrias.
o retículo endoplasmático rugoso, o gene, as mitocôndrias e as vesículas. 

Qual a organela abaixo que não pertence à célula animal? 

Retículo endoplasmático não granuloso. 

alternativas anteriores estão incorretas. 

A figura apresenta os esquemas de duas células. 
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O corpo humano, como na maioria dos animais, é formado por sistemas. No homem, pode-se encontrar o sistema 
digestório, respiratório, cardiovascular, nervoso, entre outros. Cada sistema é formado por órgãos, constituídos por 

compostos por células. No que se refere à organização celular humana, marque a alternativa corre-

sponsável por controlar as trocas de substâncias entre o interior e o exterior da célula. 
A membrana plasmática é envolta por uma parede celular semirrígida que exerce o controle sobre as subs-

organismos eucariontes é muito complexa e, no seu interior, ocorrem diversos processos para que se-
jam produzidas as proteínas necessárias ao metabolismo. A atividade de uma célula eucarionte é, de uma forma 

 
com as instruções sobre um determinado carro que será produzido. Com base nesse pro-

que monta o carro, utilizando, para isso, diversas partes menores. Uma vez monta-
, até ser enviado ao local de venda. Finalmente, o transporte dos 

, os quais podem transportar diversos carros de 

No processo de produção de proteínas em uma célula eucarionte, as estruturas análogas ao projeto, à linha de 
de uma fábrica são, respectivamente, 

 
o complexo golgiense, o gene, o retículo endoplasmático rugoso e as mitocôndrias. 
o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, as vesículas e as mitocôndrias. 
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(http://macanicacelular.webnode.com.br. Adaptado.) 
 
Porém, o ilustrador cometeu um engano ao identificar as estruturas celulares. É correto afirmar que 
 
a) II é uma célula vegetal e o engano está na identificação do complexo golgiense nesta célula, uma vez que 
este ocorre em células animais, mas não em células vegetais. 
b) II é uma célula animal e o engano está na identificação do vacúolo em ambas as células, além de este ser 
característico de células vegetais, mas não de células animais. 
c) II é uma célula animal e o engano está na identificação dos centríolos nesta célula, uma vez que estes são 
característicos de células vegetais, mas não de células animais. 
d) I é uma célula animal e o engano está na identificação das mitocôndrias em ambas as células, além de estas 
ocorrerem em células animais, mas não em células vegetais. 
e) I é uma célula vegetal e o engano está na identificação da membrana plasmática nesta célula, uma vez que 
esta ocorre em células animais, mas não em células vegetais. 
 
Questão 05)    
Ageração de energia metabólica é a atividade principal de todas as células. Uma organela citoplasmática se dedica 
especificamente ao metabolismo oxidativo com a produção de ATP. Esta organela é 
 
a) o cloroplasto. 
b) o peroxissoma. 
c) a mitocôndria. 
d) o lisossoma. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 


