
 

 

 

                                                                                      

Lista de Conteúdos - Exame Final – Biologia – 1ª série EM 

Profª Mariana Figueiró 

 

- Citologia 

   * Membrana Plasmática (Função, Estrutura e Transportes entre Membranas) 

   * Citoplasma (Organelas Citoplasmáticas) 

   * Núcleo (Organização nuclear, função, DNA, Processamento do DNA, Gene, 

Cromossomo, Cariótipo) 

 

- Ciclo Celular 

   * G1, S e G2 

   * Divisão Celular (Mitose e Meiose) 

 

- Histologia 

   * Tecido Epitelial (Revestimento Interno, Revestimento Externo, Glandular Endócrino e 

Glandular Exócrino) 

   * Tecido Conjuntivo (Frouxo, Denso Não Modelado, Denso Modelado, Adiposo, 

Cartilaginoso, Ósseo, Hematopoiético) 

   * Tecido Muscular (Liso, Estriado Esquelético, Estriado Cardíaco) 

   * Tecido Nervoso 

 

- Gametogênese 

 

- Desenvolvimento Embrionário (Mórula, Blástula e Gástrula, Folhetos Embrionários, 

Organogênese) 

    

 

 

 

 

 



 

 

Exercícios Preparatórios para Exame Final – 1ª série 

 

1. Que problemas haveria se a membrana plasmática de uma célula fosse totalmente 

permeável? 

 

2. Faça um quadro comparativo para explicar os conceitos de solução isosmótica (ou 

isotônica), hiperosmótica (ou hipertônica) e hiposmótica (ou hipotônica). 

 

3. O que significa dizer que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva? 

 

4. Qual a importância da célula para os seres vivos? 

 

5. Compare fagocitose, pinocitose, clasmocitose e exocitose. 

 

6. Quais as diferenças entre o transporte ativo e o passivo? Cite um exemplo de transporte 

ativo na célula. 

 

7. Compare o retículo endoplasmático granuloso e o retículo endoplasmático não-granuloso, 

quanto à estrutura e à função. 

 

8. Compare as proteínas produzidas nos ribossomos do retículo endoplasmático granuloso com as 

produzidas nos ribossomos livres no citoplasma. 

 

9. O que ocorre com uma proteína que está sendo sintetizada por um ribossomo aderido à 

superfície do retículo granuloso? 

 

10. De que maneira as proteínas produzidas no retículo endoplasmático granuloso são transferidas 

para o complexo golgiense? 

 

11. O que se entende por secreção celular e qual sua relação com o complexo golgiense? 

 

12. Estabeleça a relação funcional entre o retículo endoplasmático granuloso, o complexo 

golgiense e os lisossomos. 



 

13. Explique a razão dos peroxissomos conterem grande quantidade da enzima catalase. 

 

14. Caracterize os principais componentes do citoesqueleto. 

 

15. De quem vieram as mitocôndrias de uma pessoa: do pai, da mãe ou de ambos? Explique. 

 

16. Caracterize as mitocôndrias quanto à estrutura e à função na célula. 

 

17. Em que organela ocorre um processo no qual substâncias provenientes do alimento reagem 

com gás oxigênio liberando energia, a qual é armazenada em moléculas de ATP? 

 

18. Qual é a estrutura celular responsável pelo empacotamento e pela secreção de substâncias? 

 

19. Qual é a estrutura celular diretamente responsável pela produção de proteínas? 

 

20. Espera-se encontrar maior quantidade de mitocôndrias em uma célula de pele ou de músculo? 

Por quê? 

 

21. O que se entende por função autofágica e função heterofágica dos lisossomos? 

 

22. O que é citoesqueleto e quais são suas principais funções na célula? 

 

23. Relacione: centríolo, centrossomo e microtúbulo. 

 

24. O que é ciclose e de que maneira ocorre? 

 

25. Relacione: cílios, flagelos e centríolos. 

 

26. Como se originam as mitocôndrias de uma célula? 

 

27. Explique sucintamente o que ocorre em cada uma das etapas da respiração celular (glicólise, 

ciclo de Krebs e ciclo das pentoses). 

 

28. Quais são os principais tipos de plastos e quais suas características básicas? 

 



29. Caracterize os cloroplastos quanto à estrutura e à função na célula. 

 

30. Compare mitocôndrias e plastos quanto à estrutura e função. 

 

31. Caracterize os anexos embrionários e diferencie sua presença nos seres vertebrados. 

 

32. O que os folhetos embrionários dão origem no nosso corpo. Descreva as estruturas formadas. 

 

33. Diferencie os principais tecidos do corpo a partir das suas funções e localização no organismo. 

 

34. Compare os processos de mitose e meiose, descrevendo cada uma das etapas. 

 

35. Explique o ciclo celular e a importância das suas etapas para a organização da célula. 

 

36. Explique a importância do crossing over e diga em que processo de divisão celular ele ocorre e 

em qual etapa desse processo. 

 

37. Descreva o processamento do DNA. 

 

38. Explique a formação dos gametas masculino e feminino humano. 

 

39. Explique as etapas da clivagem do desenvolvimento embrionário. 

 

 

 


