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01. (CESGRANRIO-RJ) Dos constituintes celulares abaixo relacionados, qual está presente somente 

nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-los dos procariontes? 

A) DNA.    

B) Envoltório nuclear. 

C) Membrana celular.  

D) RNA. 

E) Ribossomo. 

 

02. (MOJI-SP) A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente: 

a) em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica. 

b) apenas nas células animais. 

c) apenas nas células vegetais. 

d) apenas nas células dos eucariontes. 

e) apenas nas células dos procariontes. 

 

03. (UF-AC) Quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por: 

a) acetonas e ácidos graxos. 

b) carboidratos e ácidos nucleicos. 

c) celobiose e aldeídos. 

d) proteínas e lipídios. 

e) RNA e DNA 

 

04. (USU-RJ) Na mucosa intestinal, as células apresentam grande capacidade de absorção devido à 

presença de: 

a) desmossomas 

b) vesículas fagocitárias 

c) microvilosidades 

d) flagelos 

e) cílios 

 

05. (FGV-SP) Fagocitose é:  

a) englobamento de partículas sólidas grandes pela célula. 

b) englobamento de partículas líquidas pela célula. 

c) processo de formação de membranas. 

d) um tipo de exocitose. 

e) um mecanismo de difusão por membranas. 

 

06. (UFGO-GO) A incorporação de gotículas no citoplasma, por invaginação da membrana 

plasmática, formando vesículas, denomina-se: 
a) fagocitose.               d) pinocitose. 

b) clasmocitose.  e) plasmólise. 

c) endocitose. 

 


