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Citoplasma; fotossíntese; mitose e meiose; engenharia genética 

Referência para estudo: 

 

Apostila do Bernoulli - EM 1 

Módulos: 6, 9, 11- Frente A 

                9- frente C 

Anotações feitas no caderno e folha de exercícios trabalhados. 
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Questão 1 -  As organelas citoplasmáticas desempenham nas células importantes funções. Das associações abaixo, 

uma é incorreta. Assinale-a. 

a) O retículo endoplasmático liso atua na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas; essa organela é 

abundante em células do fígado. 

b) O complexo de Golgi é mais desenvolvido em células secretoras e é responsável pela modificação e eliminação de 

secreções. 

c) Os lisossomos exercem função autofágica, contribuindo para a renovação do material citoplasmático. 

d) O retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido em células com função secretora, como, por exemplo, em 

células do pâncreas e em células caliciformes intestinais. 

e) Os peroxissomos atuam sobre os lipídios, convertendo-os em açúcares, processo fundamental para a construção  

da membrana plasmática. 

Questão 2 - (IFTM) O número excessivo de veículos torna-se um problema preocupante devido à grande emissão de 

poluentes resultantes da utilização de combustíveis fósseis. Pesquisas recentes também alertam para o perigo da 

silicose nas grandes cidades. As pastilhas de freio dos automóveis liberam partículas de sílica que ficam em 

suspensão e podem ser inspiradas pelas pessoas podendo, eventualmente, causar a silicose. Nessa doença, as 

partículas de silício rompem a membrana de uma organela levando à destruição generalizada de células pulmonares. 

A doença provoca grave reação inflamatória e fibrose pulmonar, que determina incapacidade para o trabalho, 

invalidez, aumento da suscetibilidade à tuberculose e ao câncer. A organela citoplasmática responsável pela 

destruição das células pulmonares na silicose é: 

a) O ribossomo. 

b) O lisossomo. 



c) A mitocôndria. 

d) O Complexo de Golgi. 

e) O retículo endoplasmático liso. 

 

Questão 3 - (IFB) As figuras abaixo se referem ao sistema fotossintético do vegetal representado por uma folha sob 

duas situações ambientais. 

 

A interpretação dessas figuras que esquematicamente destacam aspectos relacionados ao processo da fotossíntese 

envolve reconhecer que: 

a) A energia solar incidente é convertida em energia química potencializada na estrutura molecular da glicose. 

b) O CO2 absorvido, principalmente nos estômatos, é decomposto com desprendimento do oxigênio e fixação do 

carbono. 

c) O CO2 que é eliminado da planta principalmente durante a noite resulta da oxidação de moléculas orgânicas, e é 

simultaneamente utilizado na fotossíntese. 

d) A clorofila atua como molécula que é sensível à energia solar e é mais eficiente na absorção das radiações que 

são percebidas como luz verde. 

e) A produtividade primária da fotossíntese é, em sua maior parte, convertida em celulose, principal reserva da 

planta. 

 

Questão 4 - (PUC-RIO) O gato doméstico (Felis domesticus) tem 36 pares de cromossomos em suas células 

somáticas. Sabendo disso, qual é o número de cromossomos nos espermatozoides maduros do gato, o número de 

cromátides-irmãs existentes em uma célula que está entrando na primeira divisão meiótica e o número de 

cromátides-irmãs que está entrando na segunda divisão meiótica, respectivamente? 

Questão 5 - Fazendo pesquisas  no laboratório de genética humana, José estudava a gametogênese feminina e 

analisou dois tipos de óvulos: o primeiro deles obtido antes do nascimento e o segundo obtido após a ovulação. Ao 

observar a divisão celular no microscópio, José constatou que o primeiro apresentava formação de quiasmas, 

enquanto no segundo as cromátides encontravam-se no plano equatorial da célula. Sendo assim, as imagens que 

José observou foram eram relativas a quais fases desta divisão respectivamente? 

 

Questão 6 - Descreva a tecnologia do DNA recombinante. 
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