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3) As células podem variar em relação a diversas         
características, como formato, tamanho e funções.      
Apesar dessa variação, todas elas têm composição       
semelhante e estruturas básicas. 
Complete os espaços utilizando o nome das principais        
estruturas celulares. 

  
4) Complete o quadro a seguir, utilizando as        
estruturas da questão anterior e suas respectivas       
funções. 
       ESTRUTURA           FUNÇÃO 
  
  
  
  
  
  
  
  
5) Citologia é a área da ciência que estuda as células,           
sobre ela, responda a cruzadinha. 
 

  
6) As células eucariontes possuem um envoltório       
nuclear, e as procariontes possuem material genético       
disperso no citoplasma. Dos organismos citados a       
seguir, qual apresenta células procariontes? 
 
a) Mamíferos. 
b) Bactérias. 
c) Fungos. 
d) Levedura. 
e) Protozoários.  
 
7) Costuma-se dizer que as células são formadas por         
membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são       
todas as células que apresentam um núcleo definido e         
delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso,      
o mais correto seria afirmar que todas as células         
possuem membrana, citoplasma e material genético. 
As células que apresentam núcleo definido são       
chamadas de 
 
a) autotróficas. 
b) heterotróficas. 
c) eucarióticas. 
d) procarióticas. 
e) termófilas.  
  
8) As células vegetais são dotadas de parede celular e          
de cloroplastos. 
Em uma de nossas atividades práticas: extração de        
pigmentos vegetais (Veja a imagem) extraímos um       
pigmento verde das folhas. 



 
Responda. 
a) Como se chama esse pigmento?  
b) Em qual processo celular ele é importante?  
 
 
9) Analise as alternativas abaixo e marque aquela que         
indica corretamente o nome da teoria que defende        
que a vida surgiu no planeta a partir de organismos          
provenientes de outras partes do universo. 
 
a) Abiogênese. 
b) Geração espontânea. 
c) Evolução química. 
d) Panspermia cósmica. 
e) Seleção natural.  
 
10) A origem da vida sempre foi motivo de muita          
pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que a       
vida surgia a partir de matéria inanimada, uma teoria         
conhecida como 
 
a) Biogênese. 
b) Geração espontânea. 
c) Evolução química. 
d) Evolução molecular. 
e) Seleção natural. 
 
 
 
 


