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AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA 
 

1) (UEM-PR) Os itens de I a VII, abaixo, referem-se a componentes da célula. 

I — Retículo endoplasmático 

II — Membrana plasmática 

III — Mitocôndrias 

IV — Parede celular 

V — Plastos 

VI — Centríolos 

VII — Aparelho de Golgi 

Considerando-se A a célula vegetal e B a célula animal, indique o que for correto. 

01. I está presente em A e em B. 

02. II está presente em A e ausente em B. 

04. III está presente em A e ausente em B. 

08. IV está presente em A e ausente em B. 

16. V está presente em A e ausente em B. 

32. VI está presente em A e ausente em B. 

64. VII está presente em A e em B. 

SOMA:_______ 

 

2) (USC-94) O citoplasma de uma célula eucariótica está compreendido no espaço entre as membranas nuclear e 

citoplasmática. Sobre esse componente celular, é CORRETO afirmar: 

01. É uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas. 

02. Ao microscópio eletrônico, apresenta-se heterogêneo. 

04. Existem, em seu interior, várias organelas que desempenham funções definidas. 

08. Pode-se observar facilmente o seu movimento de ciclose em células vegetais. 

16. Todas as organelas citoplasmáticas são comuns a todas as células de todos os grupos de seres vivos. 

32. Não apresenta microtúbulos em seu interior. 

SOMA:_______ 

 

3) A pena de morte empregada em países como nos Estados Unidos ocorre por injeções letais que não demoram 

mais de 1 minuto para matar o indivíduo.  

Coquetel macabro 

A dose tripla de venenos mata em 1 minuto. 

1. Uma boa quantidade (5 gramas) do anestésico pentotal sódico encharca o córtex cerebral, atrapalhando o 

funcionamento das células responsáveis pela consciência e desacordando o preso. 

2. Depois, são aplicados 50 mililitros de brometo de pancurônio, um relaxante muscular. Ele impede que o sinal 

nervoso responsável pela contração dos músculos seja transmitido. O diafragma – essencial para a respiração – 

deixa de funcionar. 

3. Nessa etapa, o condenado geralmente já está morto. Mas, para garantir a execução, são injetados mais 50 

mililitros de cloreto de potássio, que impedem a contração do músculo cardíaco, parando o coração. 

SUPERINTERESSANTE. 

Dentre outros problemas pode-se observar o comprometimento direto do equilíbrio sódio potássio em 

inúmeras células. Sobre esse mecanismo comum em todos os seres vivos, é correto afirmar que 

a) o potencial elétrico da célula é mantido graças ao bombeamento do sódio para fora da célula que por ocorrer a 

favor de um gradiente não consome ATPs. 



b) trata-se de difusão simples, uma vez que tanto o sódio como o potássio tendem a atravessar a membrana com 

relativa facilidade.  

c) tanto o sódio como o potássio partem de um meio hipertônico para um meio hipotônico, portanto esse 

movimento recebe o nome de osmose.  

d) a bomba sódio-potássio age de forma equitativa, ou seja, a quantidade de sódio que sai da célula será sempre 

a mesma que a quantidade de potássio que entra nela. 

e) é um transporte ativo que ocorre pela ação da ATPase, que bombeia o sódio para fora e o potássio para dentro 

da célula.       

 

4) UniRio-Rj – As células da mucosa intestinal aumentam sua superfície de absorção por meio de uma 

especialização de sua membrana denominada: 

a) nexos 

b) tonofilamentos 

c) desmossomos 

d) microvilosidades 

e) pseudópodeos 

 

 

5) Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é um distúrbio genético ligado ao cromossomo sexual X, que afeta 

principalmente crianças do sexo masculino. Caracteriza-se pela degeneração progressiva e irreversível da 

musculatura esquelética, levando à fraqueza muscular generalizada, em razão da ausência da proteína distrofia 

na membrana muscular.  

 

     O estudo da membrana plasmática contribuiu muito 

para o diagnóstico dessa doença, visto que a composição 

química predominante de todas as membranas celulares é 

a) glicoproteica. 

b) celulósica. 

c) lipoproteica. 

d) polissacarídica. 

e) polinucleotídica. 

 

6) (UFSE) Qual a alternativa da tabela abaixo cujos termos preenchem corretamente a frase seguinte? 

“Os lisossomos têm como função      I      e são produzidos na organela chamada      II     .” 

 I II 

a) síntese de proteínas Cloroplasto 

b) síntese de açúcares Cloroplasto 

c) digestão intracelular retículo endoplasmático 

d) síntese de proteínas retículo endoplasmático 

e) digestão intracelular Complexo de Golgi 
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