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Theodor Schwann: estudo da anatomia dos animais –
“Todos os animais são constituídos por células”.

Schwann

2. HISTÓRICO
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TEORIA CELULAR

1) Todos os seres vivos são constituídos por célula(s)
2) “Omnis cellula e cellula” – Toda célula se origina de outra
célula (1855 – Rudolf Virchow)
3) A célula é a sede das reações metabólicas do organismo
4) A célula é a sede da hereditariedade

2. HISTÓRICO
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3. OBSERVAÇÃO DA CÉLULA

Célula: unidade estrutural e funcional dos seres vivos – a
maioria só pode ser observada com auxílio do microscópio.

A) Microscópio Óptico Comum ou Composto (MOC)= aumento de até
2.000x – pode-se observar células vivas (“a fresco”) ou mortas
(“fixadas). Podem ser utilizados corantes para realçar as estruturas
celulares.
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3. OBSERVAÇÃO DA CÉLULA
B) Microscópio Eletrônico (ME) – aumento de até 160.000 x.
Pode-se observar a ultra-estrutura celular.

Bactéria Escherichia coli - aumento de 10.000x
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS

A) ACELULARES – desprovidos de células – vírus
B) CELULARES
 procariontes – unicelulares – bactérias e cianobactérias
 eucariontes
• unicelulares – protozoários e algumas algas
• pluricelulares – animais, vegetais, etc
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5. FORMA E TAMANHO DAS CÉLULAS

Ovo – célula macroscópica
Neurônio – célula 

ramificada

Glóbulo branco 
célula esférica
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6. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DA CÉLULA

PROCARIÓTICA

Vibrio cholerae
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6. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DA CÉLULA

EUCARIÓTICA ANIMAL
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6. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DA CÉLULA

EUCARIÓTICA VEGETAL
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1. PRATICANDO

Assinale a afirmação que não faz parte da teoria celular:

A)Os seres vivos são formados por células.
B) Os fenômenos fundamentais da vida ocorrem em nível celular.
C) Toda célula resulta da divisão ou fusão de células pré-existentes.
D) Em todos os seres vivos as células realizam o mesmo tipo de
ciclo celular.
E) As células-mãe transmitem suas características às células-filhas.
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2. PRATICANDO

A Teoria celular, proposta por Schleiden e Schwann, afirma

A) toda célula provém de uma célula pré-existente.
B) todas as células vivas têm núcleo individualizado.
C) há estreita relação entre forma e função nas células.
D) células embrionárias multiplicam-se por mitose.
E) vegetais e animais são constituídos por células.
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1. A MEMBRANA PLASMÁTICA

ESTRUTURA UNIVERSAL

- COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Lipoprotéica (lipídios e proteínas)
- FUNÇÕES:
Isolamento físico; regulação das trocas com o ambiente;
comunicação entre a célula e seu ambiente e suporte
estrutural
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2. Singer e Nicholson (1972):

Modelo do Mosaico Fluído
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3. MEMBRANA PLASMÁTICA ANIMAL
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4. GLICOCÁLIX OU GLICOCÁLICE

- É um envoltório externo de células animais formado por
glicolipídios e glicoproteínas.

- Cada célula tem o seu glicocálice característico como uma espécie
de "impressão digital da célula". Esta característica permite que as
células de um determinado tecido reconheçam-se entre si, limitando
o seu crescimento por inibição de contato.

- As principais funções são: adesão celular, reconhecimento celular,
rejeição de órgãos transplantados.
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4. GLICOCÁLIX OU GLICOCÁLICE
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5. ESPECIALIZAÇÕES DA MP

A) DESMOSSOMOS E INTERDIGITAÇÕES:
ADESÃO CELULAR

B) MICROVILOSIDADES:
AUMENTAM A SUPERFÍCIE DE ABSORÇÃO
ex.: intestino delgado
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3. PRATICANDO

A membrana plasmática, apesar de invisível ao
microscópio óptico, está presente:

A) em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica.
B) apenas nas células animais.
C) apenas nas células vegetais.
D) apenas nas células dos eucariontes.
E) apenas nas células dos procariontes.
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