
BIOLOGIA

Citologia

01. Biologia celular ou citologia é o ramo da  biologia que estuda as células no que diz respeito à 
sua estrutura, suas funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. É estudada em 
cursos da área de saúde e biológicas.

02. A biologia celular é um estudo detalhado dos componentes da célula. Estes componentes são 
de importância vital para a vida da célula e em geral para a vida dos seres vivos (os quais são  
formados por células). 

03. A membrana celular, também conhecida por plasmalema, é a estrutura que delimita algumas 
células vivas, tanto as procarióticas como as eucarióticas.

04. O citoplasma é o espaço intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear em 
seres eucariontes, enquanto nos procariotos corresponde a totalidade da área intracelular. 

05. O núcleo celular, organelo é uma estrutura presente nas células eucariontes, que não contém 
o ADN (ou DNA) da célula.

06.  Os ribossomas originam-se nas células eucarióticas e procarióticas do núcleo, e podem ser 
encontrados espalhados no citoplasma, presos uns aos outros por uma fita de RNA formando 
polissomas.

07.  Os lipídios presentes nas membranas celulares pertencem predominantemente ao grupo dos 
fosfolipídeos.

08.  As proteínas são os principais componentes funcionais das membranas celulares. A maioria 
das  proteínas  da  membrana  celular  não  está  mergulhada  na  camada  dupla  do  fosfolipídios, 
interrompendo sua continuidade, são as proteínas integrais

09. Enquanto  todas  as  células  possuem  citoplasma,  células  de  diferentes  grupos  biológicos 
podem divergir substancialmente nas características dos seus citoplasmas. Nas células animais, o 
citoplasma ocupa cerca de metade do volume da célula, enquanto em células vegetais ele ocupa 
menos espaço devido à presença de vacúolos.

10. As enzimas lisossômicas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, passam para o 
complexo  de  golgi,  onde  são  empacotadas  e  liberadas  na  forma  de  vesículas  (lisossomos 
primários). 



GABARITO

01. C
Comentários: A célula representa a menor porção de matéria viva.

02. C
Comentários: Os componentes que dão vida à célula compreendem: a membrana citoplasmática, 
o núcleo, as mitocôndrias , os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, os lisossomos.

03. E
Comentários: A membrana celular é a estrutura que delimita todas e não algumas células vivas.

04. C
Comentários:  O citoplasma é preenchido por uma matéria coloidal e semi-fluída denominada 
hialoplasma, e neste fluido estão suspensos os organelos celulares. 

05. E
Comentários: Ao contrário, as células eucariontes contém o ADN.

06. C
Comentários: Já nas células procarióticas são encontradas livres no hialoplasma, onde tem sua 
origem. Neste tipo de célula, elas são criadas a partir de proteínas e RNA ribossômico específicos, 
por um processo de autoconstrução, ou seja, os ribossomos procariontes, constroem-se sozinhos 
a partir de seus componentes.

07. C
Comentários: Estas moléculas são formadas pela união de três grupos de moléculas menores: 
um álcool, geralmente o glicerol, duas moléculas de ácido gástrico e um grupo fosfato, que pode 
conter ou não uma segunda molécula de álcool.

08. E
Comentários:  A maioria das proteínas da membrana celular está mergulhada na camada dupla 
do fosfolipídeos.

09. C
Comentários: O citoplasma desempenha um papel estrutural, mantendo a consistência e a forma 
da célula. É também o local de armazenamento de substâncias químicas indispensáveis à vida. 
As  reações  metabólicas  vitais  têm  lugar  neste  compartimento  celular:  glicose  anaeróbia  e  a 
síntese proteica.

10. C
Comentários: Quando uma partícula  de alimentos é englobada por  endocitose,  forma-se um 
vacúolo  alimentar,  um  ou  mais  lisossomos  fundem-se  no  fagossomo  despejando  enzimas 
digestivas nele, assim forma-se o vacúolo digestivo e as moléculas provenientes da digestão se 
fundem no citoplasma. O vacúolo cheio de resíduos é chamado de vacúolo residual.


