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QUESTÃO 01 (UCS RS/2017) 

 

A membrana plasmática é uma estrutura importante na delimitação dos limites celulares. Os 

fosfolipídios que compõem a membrana plasmática possuem uma estrutura característica que, além 

de delimitar o espaço celular, também fundamental para determinar a “permeabilidade seletiva” a 

diferentes substâncias químicas. 

 

Em relação à membrana plasmática e à sua característica de permeabilidade seletiva, é correto 

afirmar que 

 

a) ela se refere à capacidade de ser permeável aos íons, mas não permitir a passagem de gases. 

b) as moléculas de fosfolipídios são hidrofílicas, ou seja, pouco solúveis na água, o que a faz ser 

impermeável à água. 

c) os fosfolipídios são moléculas polares, ou seja, solúveis na água, permitindo que a água a 

atravesse livremente em todas as células do corpo humano. 

d) ela possui a capacidade de deixar passar substâncias grandes, como a glicose, sem a 

necessidade de um transportador específico. 

e) as moléculas de fosfolipídios são anfipáticas, ou seja, apresentam na mesma molécula uma 

porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. 

QUESTÃO 02 (UECE/2017) 

Membranas biológicas são finas películas que envolvem as células vivas, delimitando as organelas em seu 

interior e promovendo sua interação com outras células. Com relação a essas membranas, é correto 

afirmar que 

 

a) qualquer transporte de substâncias por meio das membranas celulares nos seres vivos exige 

gasto de energia. 

b) suas moléculas lipídicas são anfipáticas, pois possuem uma extremidade polar (insolúvel em meio 

aquoso) e uma extremidade não polar (solúvel em água). 

c) seu glicocálix, estrutura que confere resistência física e química e capacidade de reconhecer 

substâncias nocivas, é composto exclusivamente por lipídios. 
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d) possuem permeabilidade variável, o que significa que algumas substâncias não conseguem 

atravessar sua estrutura. 

QUESTÃO 03 (UNIFOR CE/2017) 

 

 

As membranas biológicas são dinâmicas e desempenham funções vitais, permitindo interação entre 

as células, regulam quais moléculas e íons podem entrar ou sair, caracterizando a permeabilidade 

seletiva. A respeito da membrana plasmática celular esquematizada na figura abaixo e suas 

propriedades, julgue as afirmativas que se seguem: 

 

 

 

I. Substâncias lipossolúveis atravessam a membrana por transporte ativo. 

II. Em 2, no esquema, identificamos uma proteína transmembrana. 

III. O número 3, da imagem, representa a parte hidrofóbica dos lipídios. 

IV. No número 1, da figura, verificamos uma proteína globular. 

V. O esquema representa o modelo mosaico fluido. 

 

São corretas apenas as afirmações: 

 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) III, IV e V. 

d) I, II e V. 

e) II, III e V. 

QUESTÃO 04 (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/2017) 

A membrana plasmática regula a entrada e a saída de substâncias dentro da célula, e também possibilita 

a interação das células com o seu ambiente, constituindo-se, portanto, uma estrutura fundamental à 

sobrevivência de todas as células. 

 

Com base nos conhecimentos sobre biologia celular, é correto afirmar: 

 



a) A fluidez da membrana plasmática depende da composição das suas proteínas transmembrana. 

b) Os carboidratos da superfície externa da membrana constituem sítios de reconhecimento 

específico para outras células e moléculas. 

c) Na difusão facilitada, o movimento de moléculas apolares através da membrana é mediado ou 

facilitado pelo gasto de moléculas de ATP. 

d) Uma célula em solução hipotônica perderá solutos, pelo movimento de osmose, até que as 

concentrações dos meios inter e intracelular sejam igualadas. 

e) A difusão contínua de Na+ para o interior da célula e de K+ para o exterior da célula é conhecida 

como bomba de sódio-potássio. 

QUESTÃO 05 (UNCISAL AL) 

Células-tronco hematopoiéticas estão envolvidas diariamente com a diferenciação de um grupo de células 

que formam o tecido sanguíneo e o sistema imune. O processo é desencadeado por meio de sinalizações, 

que envolvem receptores de membrana plasmática, ligantes e moléculas citoplasmáticas. Isso leva a 

mudanças no padrão de expressão de genes. Todo esse processo assemelha-se ao que ocorre nas 

células-tronco embrionárias para o desenvolvimento dos organismos. Moléculas de membrana plasmática, 

como as adesivas, participam desse processo. Para isso, a concentração delas bem como o tipo de 

molécula adesiva vão determinar a posição daquela célula dentro de um tecido/órgão. 

 

Dadas as assertivas sobre moléculas de adesão dentro do processo descrito, 

 

I. Participam na formação de tecidos/órgãos e na disposição das células nos tecidos. 

II. Participam nos mecanismos de migração, como de leucócitos em transmigração endotelial. 

III. As caderinas são proteínas de membrana plasmática que participam de junções desmossomiais e 

adesivas. 

IV. As integrinas são proteínas de membrana plasmática que participam de adesões focais e 

hemidesmossomiais. verifica-se que está(ão) correta(s) 

 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 06 (UFGD MS) 

 

 

Algumas células são apenas teoricamente macroscópicas. É o caso das fibras musculares estriadas, 

por exemplo, que seriam macroscópicas pelo seu comprimento, mas na prática continuam sendo 

microscópicas em virtude da sua mínima espessura. As fibras do músculo costureiro podem atingir 



mais de 12 cm de comprimento. Assim também são os neurônios cujos axônios podem, por vezes, 

medir mais de 1 metro de comprimento, sem que com isso se tornem macroscópicos, uma vez que 

sua espessura é medida em micrômetros. 

 

É correto afirmar que: 

 

I. Em alguns organismos pode-se observar que a célula não apresenta um núcleo individualizado, 

bem visível, em cujo interior se concentra o material genético. 

II. As células vegetais costumam ter contornos prismáticos, não raro com aspecto hexagonal ou 

poliédrico, com grandes vacúolos centrais, deixando o citoplasma um tanto comprimido na 

periferia. 

III. A maior parte dos orgânulos intracelulares tem sua estrutura delimitada por membranas 

lipoproteicas. Eles constituem a parede celular. 

IV. Os desmossomos são especializações da superfície celular, destinados à reprodução celular. 

Cada desmossomo compreende duas metades, isto é, dois hemidesmossomos, cada um deles 

pertencente a uma célula. 

V. Os plasmodesmos compreendem pontes de continuidade do citoplasma entre células vizinhas, o 

que só se torna possível devido à ocorrência de diminutas interrupções encontradas nas 

membranas de separação entre tais células. 

 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e II, estão corretas. 

c) III e IV estão corretas. 

d) I, II e V estão corretas. 

e) Apenas V está correta. 

QUESTÃO 07 (UEFS BA) 

Quando substâncias passam de um sistema para outro, precisam viajar através da membrana da célula. 

Um fator importante no volume de transporte que pode ocorrer por unidade de tempo é a área da 

superfície total da membrana. O problema de colocar uma grande quantidade de superfície dentro de um 

espaço pequeno é resolvido no corpo pelo pregueamento das membranas. No intestino delgado, onde o 

alimento digerido precisa ser movido para a corrente sanguínea, há um pregueamento da membrana para 

baixo até o nível das células isoladas. (COHEN; WOOD, 2002, p. 354). 

COHEN, Barbara Janson; WOOD, Dena Lin. O corpo humano  

na saúde e na doença. Barueri: Manole, 2002. 

 

A membrana plasmática pode apresentar, para determinado tipos de tecidos, especializações que 

aumentam a capacidade da célula de realizar a sua função. 

Considerando-se as características do tipo de especialização de membrana apresentada no texto, 

pode-se reconhecer essa especialização como 



 

a) invaginações de base. 

b) desmossomos. 

c) microvilosidades. 

d) interdigitações. 

e) junções “gap”. 

QUESTÃO 08 (UECE) 

A membrana plasmática tem como principal função selecionar as substâncias e partículas que entram e 
saem das células. Para sua proteção, a maioria das células apresenta algum tipo de envoltório. Nos 
animais esse envoltório é denominado glicocálix e nos vegetais é denominado parede celulósica. Em 
relação às células animais, é correto afirmar-se que o glicocálix  
 

a) compreende o conjunto de fibras e microvilosidades que revestem as células das mucosas.  
b) é representado pelo arranjo de estruturas como interdigitações e desmossomos fundamentais à 

dinâmica celular.  
c) é composto exclusivamente pelos lipídios e proteínas presentes nas membranas dessas células.  
d) pode ser comparado a uma manta, formada principalmente por carboidratos, que protege a célula 

contra agressões físicas e químicas do ambiente externo.  
 

QUESTÃO 09 (UFJF MG/2017) 

 

O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das Ciências 

Biológicas. O japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a autofagia realmente 

funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do “lixo celular” e também ligada a doenças. 

Fonte: texto modificado a partir de 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/10/18192 

88-japones-vence-nobel-de-medicina-por-pesquisa-sobre-aautofagia.shtml  

de 03/10/2016. Acesso em 16/10/2016. 

 

Tanto no processo de autofagia, quanto na heterofagia, os ____________________ atuam realizando 

a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o 

_____________________, que pode ser eliminado por ______________________ ou ficar retido 

indefinidamente no citoplasma da célula. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA que completa os espaços tracejados: 

 

a) fagossomos, peroxissomo, pinocitose. 

b) lisossomos, corpo residual, clasmocitose. 

c) ribossomos, vacúolo digestivo, fagocitose. 

d) glioxissomos, lisossomo, clamocitose. 

e) lisossomos, fagossomo, pinocitose. 



QUESTÃO 10 (UEFS BA) 

 

 

 

Disponível em: <http://www.ivoviuauva.com.br/cartum-aula-de-ciencias>. Acesso em: 10 jun 2014. 

 

A partir da análise da charge que ilustra a fagocitose, processo de suma importância para alguns tipos 

celulares, é correto afirmar: 

 

a) Os desmossomos são as principais estruturas atuantes nesse mecanismo celular. 

b) Ocorre unicamente no Reino Protista, sendo um dos principais mecanismos de nutrição. 

c) Consiste no englobamento de macromoléculas em solução, por invaginação da membrana 

celular. 

d) Células que possuem glicocálice são incapazes de realizar fagocitose, devido à rígida camada 

externa de glicídios. 

e) O conteúdo da vesícula resultante da fagocitose recebe enzimas oriundas dos lisossomos com 

função de digerir a partícula fagocitada. 

QUESTÃO 11 (FCM MG) 

 

 

 



 

NÃO está representado no desenho acima 

 

a) Eliminação de vesículas secretoras por exocitose. 

b) Eliminação residual por clasmocitose. 

c) Digestão intracelular heterofágica. 

d) Digestão intracelular autofágica. 

QUESTÃO 12 (UFTM MG) 

 

As figuras 1 e 2 representam dois importantes processos celulares, relacionados à troca de material 

com o meio. 

 

Figura 1 

 

 

figura 2 

(figuras in Bio, Sônia Lopes, Editora Saraiva) 

 

a) Que processos celulares estão representados, respectivamente, nas figuras 1 e 2? 

b) Qual das figuras poderia representar a participação das células do pâncreas na metabolização de 

açúcares e qual delas poderia representar a ação de macrófagos em um ferimento infeccionado? 

Justifique. 

QUESTÃO 13 (UEG GO) 

 

O esquema abaixo representa um importante processo nos mecanismos de defesa do organismo: 

 



 

 

A esse processo, dá-se o nome de: 

a) Diapedese 

b) Granulocitose 

c) Hemostasia 

d) Homeostasia 

QUESTÃO 14 (Mackenzie SP/2017) 

 

A respeito dos transportes realizados pela membrana plasmática, considere as afirmativas. 

 

I. A utilização de proteínas transportadoras é exclusiva de transportes ativos. 

II. A insulina age acelerando a difusão facilitada da glicose para o interior das células. 

III. Íons são moléculas muito pequenas e, portanto, atravessam a membrana sempre por difusão 

simples. 

IV. Em todos os tipos de difusão, a passagem de solutos acontece a favor do gradiente de 

concentração. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 

 

a) I, II e IV. 

b) II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I e II. 

e) II, III e IV. 

QUESTÃO 15 (FPS PE/2017) 

 



 

A fibrose cística é uma enfermidade que causa, dentre outros problemas, acúmulo de secreção e 

muco mais viscoso que o normal nos pulmões e vias respiratórias. A doença é causada por uma 

mutação que torna inativa uma proteína envolvida com o bombeamento de íons cloro (Cl–) através da 

membrana de células glandulares para o exterior. Assim, pode-se concluir que a fibrose cística está 

associada com distúrbio: 

 

a) nos processos de endocitose e exocitose, impedindo as células de englobar partículas 

alimentares. 

b) na permeabilidade celular, desequilibrando as quantidades de íons cloro dentro e fora das células. 

c) na formação do glicocálix, alterando o transporte ativo de íons através da membrana celular. 

d) na osmose celular, uma vez que o transporte ativo de água depende de proteínas da membrana 

celular. 

e) na síntese proteica, impedindo a difusão facilitada de sódio-potássio através da membrana 

celular. 

QUESTÃO 16 (PUC RS/2017) 

 

    

O modelo do mosaico fluido das membranas celulares, proposto por Singer e Nicholson, corresponde 

a uma bicamada lipídica com proteínas associadas. 

 

 

 

Relacione as proteínas de membrana representadas nas figuras acima com suas respectivas funções 

na célula, numerando os parênteses. 

 

(   ) Permitem a passagem livre de certas substâncias pela membrana. 

(   ) Permitem a ligação com moléculas sinalizadoras que desencadeiam processos intracelulares. 

(   ) Interagem de maneira específica com algumas moléculas e íons, carregando-os através da 

membrana, muitas vezes contra um gradiente de concentração. 

 

A sequência correta que preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 



 

a) 1 – 2 – 3 

b) 1 – 3 – 2 

c) 2 – 1 – 3 

d) 3 – 1 – 2 

e) 3 – 2 – 1 

QUESTÃO 17 (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/2017) 

A membrana plasmática é constituída, basicamente, por uma bicamada de fosfolipídios associados a 

moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e 

possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular.  

 

Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar:  

 

a) A passagem de substâncias através da membrana plasmática, utilizando proteínas 

transportadoras é denominada difusão simples.  

b) A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com o auxílio de proteínas 

transportadoras e gasto de energia.  

c) A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção à menor 

concentração de solutos.  

d) Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora 

da célula, desde que exista ATP disponível.  

e) No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de 

energia. 

QUESTÃO 18 (FPS PE/2017) 

A membrana plasmática permite que a célula troque substâncias com o meio que a envolve, controlando a 

entrada e a saída dessas substâncias, podendo, também, formar bolsas para o englobamento de 

partículas. Certas substâncias podem atravessar a membrana com ou sem gasto de energia. Quanto a 

esses transportes, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 

 

(   ) Na difusão simples, o transporte de substâncias ocorre da região em que as partículas estão mais 

concentradas para as regiões de menor concentração. 

(   ) A entrada do gás oxigênio, presente na corrente sanguínea em nossas células, ocorre por 

osmose. 

(   ) A difusão do gás carbônico das células para a corrente sanguínea ocorre por difusão simples. 

(   ) Proteínas presentes na membrana plasmática regulam os níveis de sódio e potássio no meio intra 

e extracelular, despendendo energia. 

(   ) O englobamento de uma bactéria infecciosa por certos tipos de glóbulos brancos ocorre pelo 

processo de pinocitose. 



 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

a) F, V, F, F, V. 

b) V, V, F, V, F. 

c) V, F, V, F, F. 

d) F, F, V, F, V. 

e) V, F, V, V, F. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 19 

  

   

Biologia sintética tem destaque nas apostas do futuro 

 

 

 

Imagine um computador biológico capaz de rastrear e reconhecer células cancerosas usando 

combinações lógicas de fatores moleculares específicos da doença e em seguida disparar um 

mecanismo de autodestruição celular que não atinja as saudáveis. Esse circuito é a principal aposta 

da computação celular - braço de uma área emergente de pesquisas conhecida como biologia 

sintética - para vencer o câncer. 

E se tem algo de futurista, retoma o velho sonho de toda terapia de combate à doença: distinguir 

entre o que é célula tumoral e o que é célula sã, de forma a induzir a primeira a desaparecer sem o 

uso devastador da quimioterapia, por exemplo. 

Biomarcadores não invasivos que permitem definir, em poucos minutos, a gravidade de um quadro 

de insuficiência cardíaca por meio da avaliação da acetona exalada pelo paciente ou pequenos 

gadgets como sequenciadores de DNA em pendrives são instrumentos cada vez mais a serviço da 

medicina. Na Grã Bretanha, uma empresa do setor de nanotecnologia acaba de lançar um 

sequenciador de DNA com entrada USB capaz de mapear em segundos genomas simples, como de 

vírus e bactérias. O pequeno MinION, da Oxford Nanopore Tecnologies, ainda não está aperfeiçoado 

para sequenciar genomas humanos, mas a empresa garante que terá utilidade imediata no 

mapeamento do DNA de células cancerígenas durante uma biópsia ou para determinar a identidade 

genética de fragmentos de ossos em escavações arqueológicas, indicando, se são de origem humana 

ou animal. Hoje, atestam os especialistas, a medicina não se apoia em evidências que saltam aos 

olhos; investiga predisposições silenciosas. Empresta conhecimento de outras áreas para levar 



terapias às menores partículas da matéria, usando motores biológicos que funcionam como furadeiras 

para criar canais em membranas - os nanoporos artificiais, outro campo de pesquisa promissor -, por 

onde transportam moléculas de DNA ou medicamentos as células, depois de localizar o marco zero da 

doença. (Valor Econômico 29/03/2012) 

QUESTÃO 19 (OBB) 

Identifique a alternativa abaixo que contém um mecanismo de autodestruição celular que poderia ser 

ativado por novas drogas: 

 

a) gelação 

b) solação 

c) crossing-over ou permutação 

d) mitose 

e) apoptose 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 20 

  

   

O poder criativo da imperfeição 

 

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade 

que podemos compreender apenas em parte. 1Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam 

nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com 

seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há dúvida de que hoje vemos 

muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa 

visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível. 

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já 

desde os tempos de Platão, 2há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma 

matemática por trás da ordem que observamos. 

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam 

em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas 

da matemática (como o famoso teorema de Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a 

mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, 3a 

matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana. 

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca 

por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da 

natureza. As teorias de unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as 

forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais. 

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as fés monoteístas e a busca por uma unidade da 

natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado. 



Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não 

existe uma teoria que possamos dizer final, pois 4nossas explicações mudam de acordo com o 

conhecimento acumulado que temos das coisas. Um século atrás, um elétron era algo muito diferente 

do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças 

que conhecemos hoje são as únicas que existem. 

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza 

são em geral aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, 

quando analisamos com calma as “unificações” da física, vemos que são aproximações que 

funcionam apenas dentro de certas condições. 

O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades 

da matéria até as das moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e 

DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das 

imperfeições. 

MARCELO GLEISER 

Adaptado de Folha de São Paulo, 25/08/2013. 

QUESTÃO 20 (UERJ/2018) 

 

 

A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o 

funcionamento celular. 

 

Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é: 

 

a) síntese de proteínas 

b) armazenamento de glicídios 

c) transporte seletivo de substâncias 

d) transcrição da informação genética 

 

 

  

 


