
 
 

1)(FUVEST) As principais diferenças entre uma célula vegetal típica e uma célula animal típica são: 

a) presença de membrana plasmática e núcleo nas células animais e ausência destas estruturas nas células 

vegetais. 

b) presença de mitocôndrias e plastos nas células vegetais e ausência destas estruturas nas células animais. 

c) presença de complexo de Golgi e mitocôndria nas células animais e ausência destas estruturas nas células 

vegetais. 

d) presença de plastos e parede celulósica nas células vegetais e ausência destas estruturas nas células animais. 

e) presença de mitocôndria e parede celulósica nas células vegetais e ausência destas estruturas nas células 

animais. 

 

2)(UNESPmodificado) Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras 

características, 

a) não possuem material genético. 

b) possuem material genético como os eucariontes, mas organizados num núcleo organizado. 

c) possuem núcleo, mas o material genético encontra-se no citoplasma. 

d) possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas chamadas cromossomos. 

e) possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. 

 

3)(FAAP modificado) Se compararmos uma bactéria, que é formada por uma célula procariótica, com uma célula 

eucariótica animal, devemos encontrar em comum em ambas apenas: 

a) ribossomos e cromatina.                                  

b) mitocôndrias e núcleo. 

c) ribossomos e cloroplastos.                               

d) cromossomos e núcleo. 

e) lisossomos e cloroplastos. 

 

4)(VUNESP) Assinale quais das células abaixo apresentam cloroplastos e mitocôndrias. 

a) As bactérias fotossintetizantes. 

b) As algas azuis. 

c) As hemáceas do sangue das aves. 

d) As células do rim humano. 

e) As células do parênquima paliçádico das folhas. 

 

5) Existem certos componentes celulares que são comuns e indispensáveis para o funcionamento tanto de uma 

célula procariótica bacteriana como para células eucarióticas animais e vegetais típicas. Quais são eles? Faça um 

desenho simplificado de uma célula com estes componentes mínimos. 

 

 

6) Preencha as lacunas: 

   As células procarióticas, encontradas nos organismos _____________________ ( _____________ e algas 

azuis) diferem das células eucarióticas dos organismos _________________ (animais, _______________, etc) 

por não apresentarem __________________________________. Além disso, as células eucarióticas possuem 

uma grande variedade de organelas citoplasmáticas, como __________________, _____________________ e 

___________________________ cuja divisão de trabalho aumenta a eficiência deste tipo de célula. 
 

Utilizando-se da ilustração abaixo, responda as questões 2 e 3. 
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7) Identifique apenas as organelas celulares indicadas pelas setas: 

 
a)____________________________ b)__________________________ 

c)____________________________ d)__________________________ 

e)____________________________              f)__________________________ 

 

8) Qual a estrutura celular presente no desenho responsável: 
a) pela respiração? 
b) pela síntese de proteínas? 
c) pela eliminação de secreções? 
d) pela coordenação da atividade celular? 
 
9) (FAZLES-SP) - Numa célula onde se processa intensa síntese de proteínas para exportação, teremos: 

 Mitocôndrias Retículo endoplasmático Aparelho de Golgi 

a) elevado número granular desenvolvido 

b) baixo número granular pouco desenvolvido 

c) elevado número agranular desenvolvido 

d) baixo número agranular pouco desenvolvido 

e) elevado número agranular pouco desenvolvido 

 
10) Identifique na célula abaixo as estruturas e fenômenos celulares numerados e suas respectivas funções: 
 


