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ROTEIRO 5 - LISTA DE EXERCÍCIOS CITOPLASMA

 
Questão 1 (UnP) A síntese de proteínas é um 
processo rápido, que ocorre em todas as células do 
organismo, mais precisamente, nos ribossomos, 
organelas encontradas no citoplasma e no retículo 
endoplasmático rugoso.  
Com relação à síntese de proteínas em uma célula, 
é incorreto afirmar: 
a) A sequência de bases nitrogenadas ao longo da 

molécula de RNA mensageiro determina a 
sequência dos aminoácidos incorporados na 
cadeia polipeptídica. 

b) Para a formação da proteína, não basta a 
atividade do RNAm; é necessária a participação 
dos RNAt e dos ribossomos. 

c) Ao longo de um DNA, há segmentos que atuam 
diretamente na síntese de proteínas: os éxons, 
e os que parecem inativos nesse processo, os 
íntrons. 

d) Todas as células sintetizam sempre os mesmos 
tipos de proteínas, nas mesmas proporções. 

 
Questão 2 (FAMERP) As imagens representam três 
organelas encontradas numa célula secretora de 
enzimas. 

 
Considerando que a referida célula elimine 
enzimas digestivas, a sequência correta, do local de 
síntese até a saída de tais enzimas dessa célula, é: 
a) 1 → 2 → 3. 
b) 1 → 3 → 2. 
c) 2 → 1 → 3. 
d) 3 → 1 → 2. 
e) 2 → 3 → 1. 
 
Questão 3 (ENEM PPL) Os sapos passam por uma 
metamorfose compIeta. Os girinos apresentam 
cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. 
Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as 
brânquias desaparecem, as pernas surgem e a 
cauda encolhe. Posteriormente, a cauda 
desaparece por apoptose ou morte celular  

 
programada, regulada por genes, resultando num 
sapo adulto jovem. 
A organela citoplasmática envolvida diretamente 
no desaparecimento da cauda é o 
a) ribossomo. 
b) Lisossomo. 
c) peroxissomo. 
d) complexo goIgiense. 
e) retículo endoplasmático. 
 
Questão 4 (UNCISAL) Ao contrário de bactérias, 
uma célula eucariota desenvolveu diferentes 
compartimentos funcionalmente distintos 
envoltos por membranas. A profusão de 
membranas internas pode ser vista, em parte, 
como uma adaptação ao aumento do tamanho 
celular. A figura abaixo representa um esquema 
hipotético para a origem evolutiva de qual 
organela? 

 
a) Retículo endoplasmático granular  
b) Núcleo  
c) Mitocôndria  
d) lisossomos 
e) Complexo de Golgi   
 
Questão 5 (Faceres) O espermatozoide precisa se 
deslocar dentro do corpo da fêmea e romper a 
barreira externa do gameta feminino para que a 
fecundação se efetive. As organelas celulares 
envolvidas com a formação do flagelo, 
fornecimento de energia para o deslocamento e 
formação do acrossoma são, respectivamente: 
a) Centríolo, mitocôndria e complexo golgiense.  
b) Mitocôndria, retículo endoplasmático granular 

e peroxissomos.  
c) Centríolo, ribossomo e retículo endoplasmático 

liso.  
d) Mitocôndria, peroxissomos e cloroplasto. 
e) Mitocôndria, retículo endoplasmático liso e 

ribossomo. 
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Questão 6 (UFN) Em relação às células, identifique 
como (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmações 
feitas. 
(  ) Todas as células de um mesmo organismo 
possuem o mesmo número de cromossomos. 
(  ) Os vegetais são compostos de células 
procarióticas. 
(  ) O núcleo e as mitocôndrias estão envolvidos por 
uma dupla membrana. 
(  ) O núcleo é o local onde ocorre a duplicação de 
DNA e é responsável pela reprodução da célula. 
(  ) Nos ribossomos, ocorre a síntese de proteínas. 
A sequência correta é 
a) F – F – V – V – V. 
b) V – V – F – V – F. 
c) V – F – V – F – V. 
d) F – V – V – V – V. 
e) V – F – V – F – F. 
 
Questão 7 (Unisinos) O quadro abaixo relaciona a 
ocorrência de algumas estruturas celulares 
(organelas) a suas funções, em organismos 
autotróficos e heterotróficos: 

 
As letras A, B e C correspondem, respectivamente, 
a 
a) Cloroplastos – Síntese de proteínas – Células 

heterotróficas 
b) Complexo de Golgi – Secreção celular – Células 

autotróficas e heterotróficas 
c) Lisossomos – Secreção celular – Células 

heterotróficas 
d) Lisossomos – Digestão celular – Células 

autotróficas 
e) Cloroplastos – Síntese de proteínas – Células 

autotróficas e heterotróficas 
 
Questão 8 (Unaerp) Nas células acinares do 
pâncreas, a síntese das enzimas digestivas é 
realizada em (1) e enviada para (2) antes de serem 
secretadas. As organelas citoplasmáticas (1) e (2) 
são, respectivamente, 
a) complexo de Golgi e retículo endoplasmático 

liso.  
b) retículo endoplasmático rugoso e complexo de 

Golgi.  
c) retículo endoplasmático liso e lisossomo. 

d) retículo endoplasmático rugoso e lisossomo.  
e) retículo endoplasmático liso e complexo de 

Gogi. 
 
Questão 9 (UESB) Não conseguiríamos viver sequer 
dois minutos sem elas, no entanto, mesmo após 1 
bilhão de anos, as mitocôndrias se comportam 
como se achassem que nossa união fosse instável. 
Elas mantêm seu próprio DNA, RNA e ribossomos. 
Reproduzem-se em um período diferente do das 
células hospedeiras. Parecem bactérias, dividem-
se como bactérias e, às vezes, reagem aos 
antibióticos como as bactérias. 
(BRYSON, 2005, p. 306). 
Considerando o importante processo metabólico 
realizado pela estrutura citada no texto, é correto 
afirmar: 
a) As relações de parasitismo presentes entre as 

mitocôndrias e as células hospedeiras 
impulsionam os processos bioenergéticos de 
fornecimento de energia para as funções 
metabólicas. 

b) A origem bacteriana das mitocôndrias justifica 
as suas funções fotoautótrofas mantidas a partir 
da exposição à luz solar. 

c) Na respiração celular, a mitocôndria decompõe 
a matéria orgânica na produção de DNA e RNA 
utilizados como fonte de energia nas reações 
citoplasmáticas. 

d) Enquanto a célula hospedeira se reproduz 
sempre entre duas interfases do ciclo celular, as 
mitocôndrias restringem a sua reprodução 
apenas durante o momento Go do mesmo ciclo. 

e) O estabelecimento da mitocôndria durante a 
formatação do padrão eucarionte determinou 
uma maior eficiência desses seres na obtenção 
da energia necessária para a manutenção e de 
suas atividades metabólicas. 

 
 
Questão 10 (Unisinos) Abaixo são apresentados 
dois conceitos ligados às organelas celulares: 
I – organela formada por invaginação da 
membrana plasmática formada por uma rede de 
túbulos e vesículas interconectadas, que se 
comunicam com a carioteca. Esta, por sua vez, 
possui função de síntese de proteínas e lipídios, na 
desintoxicação celular e no transporte intracelular; 
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II – organela constituída por dobras de membranas 
e vesículas que possuem função de 
armazenamento de proteínas, síntese de lipídios e 
polissacarídeos, além da transformação, 
empacotamento e remessa de substâncias. 
Esses dois conceitos referem-se, respectivamente,  
a) Retículo endoplasmático e Complexo de Golgi 
b) Lisossomos e Complexo de Golgi 
c) Peroxissomos e Lisossomos 
d) Complexo de Golgi e Retículo endoplasmático 
e) Retículo endoplasmático e Lisossomos 
 
Questão 11 (Faceres) Analise as afirmativas 
referentes às mitocôndrias: 
I. São organelas membranosas presentes nos 
organismos eucariontes aeróbios. 
II. A Hipótese da Endossimbiose explica a origem da 
mitocôndria. 
III. Assim como os cloroplastos, as mitocôndrias 
apresentam DNA próprio e podem se 
autoduplicarem. 
IV. Na espécie humana, a mitocôndria transmitida 
para a próxima geração é de origem paterna. 
Estão corretas: 
a) Apenas I e II.  
b) Apenas III e IV.  
c) Apenas II e IV.  
d) Apenas I, II e III.  
e) Todas estão corretas. 
 
Questão 12 (UNICENTRO) Observe a figura a seguir 

 
(Adaptado de: 
<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/> . 
Acesso em: 3 out. 2013.) 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre as 
células vegetais, assinale a alternativa correta. 

a) I representa uma película que seleciona o que 
entra e o que sai da célula, mantendo o meio 
celular interno adequado às necessidades da 
célula. 

b) II representa um envoltório resistente cuja 
função é dar rigidez ao corpo das plantas, 
atuando na sustentação esquelética. 

c) III representa uma estrutura imersa no citosol 
cuja função é produzir proteínas e participar do 
transporte de moléculas através do citoplasma. 

d) IV representa uma estrutura constituída por 
bolsas membranosas achatadas, dispersas no 
citoplasma, e responsável pela secreção celular. 

e) V representa grânulos que se caracterizam por 
conter clorofila, cuja função é captar a luz solar 
com a máxima eficiência. 

 
Questão 13 (UECE) As reações metabólicas 
consistem em intricados e elegantes mecanismos 
os quais são responsáveis pela manutenção e pelo 
equilíbrio da dinâmica da vida. A estrutura celular 
que tem responsabilidade pelo elegante 
mecanismo da síntese de moléculas de ATP, um 
trabalho indispensável à manutenção dos seres 
vivos, já que essa área se responsabiliza por 
energia, é denominada  
a) Complexo de Golgi.  
b) Lisossomos.  
c) DNA.  
d) Mitocôndrias. 
 
Questão 14 (UDESC) Várias substâncias, moléculas 
e estruturas estão presentes nos seres vivos. Ao se 
analisar esses seres vivos, podem-se encontrar 
algumas estruturas comuns às bactérias, às células 
vegetais e às animais. 
Assinale a alternativa correta, em relação à 
informação. 
a) Mitocôndrias, retículo endoplasmático, parede 

celular e ribossomos. 
b) DNA, RNA, membrana citoplasmática e 

ribossomos. 
c) Retículo endoplasmático, complexo golgiense, 

lisossomos e peroxissomos. 
d) Vacúolos, plastos, ribossomos e membrana 

citoplasmática. 
e) Carioteca, mitocôndria, ribossomos e 

lisossomos. 
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Questão 15 (FASA) Relacione a COLUNA I, 
representando estruturas celulares, com a 
COLUNA II, que representa as funções e / ou local 
mais abundante dessas estruturas. 
COLUNA I 
1. Xantoplastos 
2. Lisossomos 
3. Centríolos 
4. Ribossomos 
5. Amiloplastos 
 
COLUNA II ; 
( ) Flagelo do espermatozoide 
( ) Casca de uma laranja 
( ) Glóbulo branco macrófago 
( ) Caroço de milho 
( ) Ilhotas de Langerhans 
  
Assinale a sequência CORRETA. 
a) 3 1 2 5 4  
b) 3 1 5 4 2  
c) 5 1 2 3 4  
d) 5 2 1 4 3 
 
Questão 16 (UnP) Os primeiros seres vivos da Terra 
surgiram na água há cerca de 3,5 bilhões de anos. 
Sem a água, acreditam os cientistas, não existiria 
vida. Ela forma a maior parte do volume de uma 
célula, daí sua importância no funcionamento dos 
organismos vivos. Na célula, 
a) o plasto retém a maior parte da água, formando 

uma dispersão chamada citosol. 
b) o lisossoma é constituído de água e moléculas 

de proteína, formando uma dispersão chamada 
citosol. 

c) o hialoplasma é constituído de água e moléculas 
de proteína, formando uma dispersão chamada 
colóide. 

d) o ribossoma retém a maior parte da água, 
formando uma dispersão chamada gel. 

 
Questão 17 (IFMT) Analise o esquema a abaixo 
referente à célula animal. 
 

 
A respeito das organelas indicadas, no esquema, 
assinale a alternativa correta. 
a) (1) são responsáveis pela formação do 

acrossomo nos espermatozoides, estruturas 
importantes, no processo de fecundação, por 
conter enzimas que rompem as membranas do 
óvulo.  

b) (2) são bem desenvolvidas nas fibras 
musculares, onde ocorre o armazenamento de 
íons cálcio, importante na recepção do impulso 
nervoso, o que leva a contração muscular. 

c) (4) Promovem a renovação celular, através do 
processo de digestão intracelular de organelas 
inativas ou envelhecidas pelo processo, 
denominado autofagia. 

d) (3) Abundantes nas células do fígado, onde 
agem alterando substâncias nocivas tais como 
álcool e medicamentos, tornando-as inativas e 
facilitando a eliminação dessas substâncias do 
corpo. 

e) (5) Estão presentes somente em células animais 
e localizadas no centrossomo, cuja função é 
fornecer nutrientes ao núcleo, com o objetivo 
de garantir o seu perfeito funcionamento. 

 
Questão 18 (UNICENTRO) O acrossomo é uma 
vesícula formada de membrana unitária. No 
interior dessa vesícula, há enzimas digestivas que, 
nos espermatozoides, são responsáveis pela 
perfuração do óvulo para possibilitar a fecundação. 
A partir dessas informações, assinale a alternativa 
que apresenta, corretamente, a estrutura celular 
responsável pela origem do acrossomo. 
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a) Centríolos. 
b) Complexo golgiense. 
c) Peroxissomos. 
d) Retículo endoplasmático granular. 
e) Ribossomos. 
 
Questão 19 (UnP) Nas células que constituem os 
seres vivos, existem organelas que produzem ATP 
e outras que utilizam o ATP produzido pelas 
primeiras para sintetizar matéria orgânica a partir 
do dióxido de carbono. Assinale abaixo a 
alternativa que apresenta as organelas e os 
processos biológicos com os quais elas estão 
envolvidas. 
a) mitocôndrias (respiração celular) e complexo de 

Golgi (fotossíntese) 
b) mitocôndrias (síntese de lipídios) e cloroplastos 

(síntese de proteínas) 
c) mitocôndrias (respiração celular) e cloroplastos 

(fotossíntese) 
d) lisossomos (empacotamento de substâncias) e 

mitocôndrias (síntese de glicídios) 
 
Questão 20 (UPE) Observe o diálogo a seguir:  

 
Organelas são pequenas estruturas presentes no 
citoplasma das células. Sobre as características e 
funções destas, analise as afirmativas a seguir: 
I. O retículo endoplasmático é constituído por uma 
rede de tubos e bolsas membranosas; pode ser do 
tipo liso ou não granuloso e rugoso ou granuloso. O 
não granuloso sintetiza esteroides e fosfolipídios, e 

o granuloso se encarrega da produção de certas 
proteínas destinadas à exportação. 
II. O complexo de Golgi ou golgiense é formado por 
um conjunto de bolsas membranosas, 
denominadas cisternas ou vesículas. Localiza-se 
geralmente próximo ao núcleo e ao retículo 
endoplasmático não granuloso e produz proteínas 
e polissacarídeos, como a hemicelulose presente 
na cápsula bacteriana. 
III. Os peroxissomos são organelas membranosas, 
encontrados em células eucarióticas; essas 
organelas estão envolvidas na oxidação de ácidos 
graxos, processo conhecido como betaoxidação. 
IV. As mitocôndrias são organelas responsáveis 
pela respiração celular aeróbica; em geral, têm 
forma de um bastonete, sendo constituídas por 
duas membranas lipoproteicas: uma externa, lisa e 
contínua, e outra interna, com invaginações, que 
formam as cristas mitocondriais. 
V. Os lisossomos são pequenas vesículas esféricas, 
membranosas, ricas em enzimas digestivas, 
encontrados em todas as células, desde as 
procarióticas até as eucarióticas. Estão 
relacionados às funções de degradação de bebida 
alcoólica e à digestão intracelular. 
Estão CORRETAS apenas 
a) I, II e V. 
b) I, III e IV. 
c) II e III. 
d) II e V.  
e) III, IV e V. 
 
Questão 21 (Unit-SE) Pensando em facilitar a vida 
de milhares de pessoas que têm intolerância à 
lactose, substância presente no leite e derivados, a 
estudante Maria Vitória Valoto, de 16 anos, 
desenvolveu cápsulas reutilizáveis que tornam o 
produto bom para aqueles para os quais o 
consumo é contraindicado. Com o projeto, Maria 
Vitória tornou-se, aos 16 anos, uma das 16 
finalistas da Google Science Fair 2016, entre os 
inscritos de todo o mundo. 
A cápsula desenvolvida por Maria Vitória tem a 
enzima lactase, responsável pela “quebra” da 
lactose. As cápsulas devem ser colocadas em um 
recipiente com leite e, de quatro a cinco horas 
depois, o leite está próprio para o consumo de 
quem tem intolerância à lactose. 
(ESTUDANTE desenvolvet. 2016). 
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Para a nutrição das crianças, essa enzima é 
fundamental para o seu desenvolvimento. 
In vivo, esse polipeptídio catalítico 
a) atua em pH ácido, proporcionando a formação 

de galactose e glicose.  
b) é formado em todas as células do organismo em 

condições específicas de pH. c 
c) possui informação genética responsável pela 

formação da lactose, limitada às células 
entéricas.  

d) atua agindo com o sítio ativo do substrato, que 
é a lactose.  

e) é secretado por polissomos, aderidos à 
membrana do RER de células entéricas. 

 
Questão 22 (UCPEL) Pesquisadores da UFMG, 
juntamente com cientistas americanos, 
confirmaram a existência do retículo 
nucleoplasmático (RN) graças ao desenvolvimento 
de um microscópio especial que permite a 
visualização de células vivas, com alto poder de 
resolução de imagem. A principal função dessa 
organela é 
a) liberar cálcio na célula. 
b) armazenar sódio dentro da célula. 
c) armazenar e liberar cálcio dentro do núcleo. 
d) armazenar cálcio e potássio dentro do núcleo. 
e) liberar potássio dentro do núcleo. 
 
Questão 23 (UFU) As células apresentam diversas 
organelas citoplasmáticas que têm estrutura e 
função diferenciadas. Em um leucócito e em uma 
célula muscular é possível encontrar, 
respectivamente, um elevado número de quais 
organelas citoplasmáticas? 
a) Retículo endoplasmático não granuloso e 

lisossomos. 
b) Lisossomos e retículo endoplasmático 

granuloso. 
c) Retículo endoplasmático granuloso e 

mitocôndria. 
d) Mitocôndrias e retículo endoplasmático não 

granuloso. 
 
Questão 24 (FCM PB) A utilização de materiais 
radioativos em vários campos de pesquisa tem 
colaborado sobremaneira com a compreensão de 
diversos fenômenos celulares importantes. Se for 
realizada uma cultura de células com aminoácidos 

marcados com radioisótopos e se seguir seu trajeto 
na célula através de técnicas especiais e 
considerando que esses aminoácidos entram na 
composição de enzimas digestivas, por exemplo, 
de um macrófago, pergunta-se: em qual organela 
citoplasmática será encontrado a maior 
concentração deste aminoácido? 
a) Peroxissomos 
b) Sistema golgiense 
c) Reticulo endoplasmático liso 
d) Lisossomos 
e) Ribossomos 
 
Questão 25 (UFRGS) No bloco superior, abaixo, são 
citados dois componentes do sistema de 
membranas internas de uma célula eucariótica; no 
inferior, funções desempenhadas por esses 
componentes. 
Associe adequadamente o bloco inferior ao 
superior. 
1 - retículo endoplasmático liso 
2 - sistema golgiense 
( ) modificação de substâncias tóxicas 
( ) síntese de lipídeos e esteroides 
( ) secreção celular 
( ) síntese de polissacarídeos da parede celular 
vegetal. 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
a) 1 – 2 – 2 – 1. 
b) 1 – 1 – 2 – 2. 
c) 1 – 2 – 2 – 2. 
d) 2 – 2 – 1 – 1. 
e) 2 – 1 – 1 – 1. 
 
Questão 26 (UFRR) Há algum tempo os biólogos 
vêm pesquisando a origem das organelas celulares 
e sugerem que os dois tipos básicos de organização 
celular dos dias atuais são heranças de um passado 
remoto. A cientista Lynn Margulis sugeriu que a 
origem da célula eucariótica está relacionada às 
associações simbióticas obrigatórias entre 
diferentes seres. Com base no exposto e em seus 
conhecimentos sobre as células procarióticas e 
eucarióticas, em relação às afirmativas abaixo, é 
CORRETO afirmar que: 
I- Esta hipótese, chamada Teoria Endossimbiótica , 
é muito improvável porque a simbiose é um evento 
raro na Natureza. 
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II- A membrana que envolve as mitocôndrias e os 
cloroplastos é dupla, o que sugere que bactérias 
endossimbiontes foram fagocitadas por uma célula 
proto-eucarionte. 
III- As organelas de eucariontes, mitocôndrias e 
plastos têm DNA próprio e por isso podem realizar 
divisão autônoma. 
a) II e III são verdadeiras. 
b) I, II e III são falsas. 

c) I e II são verdadeiras. 
d) II e III são falsas. 
e) Apenas III é verdadeira.  
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RESPOSTAS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A D B C A A E B E A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D D D B A C D B C B 
21 22 23 24 25 26    
E C C D B A    

 


