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1. (UFPI) Que processo provavelmente estaria ocorrendo, em grande extensão, em células com 

grande quantidade de retículo endoplasmático granular (rugoso)? 

a) Síntese e exportação de proteínas 

b) Secreção de hormônios 

c) Absorção de proteínas 

d) Secreção de esteroides 

e) Digestão intracelular 

 

2. (U. LONDRINA)  Os grânulos que, ao microscópio eletrônico, são vistos sobre o retículo 

endoplasmático  são os: 

a) ribossomos. 

b) mitocôndrios. 

c) citocromos. 

d) corpúsculos de Golgi. 

e) vacúolos de pinocitose. 

 

3. (UFCE) A síntese de lipídios ocorre no: 

a) nucléolo.  

b) retículo endoplasmático liso. 

c) citosol. 

d) citoesqueleto.   

e) retículo endoplasmático rugoso. 

 

4. (PUC-RS) A inativação de todos os lisossomos de uma célula afetaria diretamente a: 

a) síntese proteica. 

b) digestão intracelular. 

c) síntese de aminoácidos. 

d) circulação celular. 

e) secreção celular. 

 

5. (Mackenzie-SP) Considere as seguintes funções atribuídas a uma organela celular: 

 I- Armazenamento de substâncias. 

 II- Secreção celular. 

 III- Formação de lisossomas. 

Esta organela é: 

a) plasto. 

b) mitocôndria. 

c) complexo golgiense. 

d) retículo endoplasmático. 

e) vacúolo. 

 

 

 

 

 



6. (UNI-RIO) Cientistas propõem a hipótese de que certas organelas se originaram de organismos 

que há mais de um bilhão de anos passaram a viver simbioticamente com eucariotos antigos. 

Apoiam-se no fato de que essas organelas possuem DNA próprio, semelhante ao das bactérias, 

podendo-se autorreplicar. Essas organelas são: 

a) mitocôndrias e ribossomos. 

b) mitocôndrias e cloroplastos. 

c) mitocôndrias e dictiossomos. 

d) dictiossomos e cloroplastos. 

e) dictiossomos e cloroplastos. 


