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O CITOPLASMA
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Retículo 
Endoplasmático

- Organóide Membranoso -



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
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É uma rede de vesículas achatadas, esféricas e tubos

que se comunicam formando um sistema contínuo.

✔RER - Possui o papel fundamental de síntese de

proteínas.

✔REL – Presentas nas células que secretam

hormônios esteroides e nas células hepáticas.



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
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ATENÇÃO!!!

Quanto maior o contato do REL com certos tipos de

drogas (ex.: álcool), maior será o seu volume,

devido ao acúmulo de enzimas que realizam a

desintoxicação daquela droga, assim essa mesma

substância passará a ser degradada mais rápido

pelo organismo.
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QUESTÃO– 01

Os lisossomos são estruturas que atuam na digestão intracelular. Entre as
alternativas abaixo, marque a alternativa que indica corretamente a organela
formadora do lisossomo.

a) Retículo endoplasmático.

b) Centríolo.

c) Vacúolo.

d) Plastos.

e) Complexo golgiense.

E
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EQUESTÃO – 02

A catalase é uma enzima que decompõe a água oxigenada, como demonstrado na reação:

2H2O2 + catalase → 2H2O + O2

Sabe-se que essa enzima está presente em todos os nossos tecidos, bem como em outros
seres vivos. Sobre esse assunto, foram feitas três afirmações:

I. a água oxigenada é produzida em pequenas quantidades em todas as nossas células;

II. a catalase é encontrada em vesículas denominadas peroxissomos;

III. a ação da catalase sobre a água oxigenada pode inibir a proliferação de bactérias
anaeróbicas.

Está correto o contido em

a) I, apenas.       b) III, apenas.       c) I e II, apenas.       d) II e III, apenas.       e) I, II e III.
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BQUESTÃO– 03

O esquema ao lado representa o corte de uma célula glandular do epitélio intestinal.
Nessas células, as organelas mais abundantes são:

a) Lisossomos e ribossomos.

b) Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi.

c) Complexo de Golgi e mitocôndrias.

d) Lisossomos e mitocôndrias.

e) Retículo endoplasmático rugoso e peroxissomos.
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AQUESTÃO– 04

Analise o texto abaixo e responda a questão que segue:

[...] O uso constante de medicamentos e de drogas psicotrópicas (que afetam o cérebro e
causam dependência), pode tornar o _? das células do fígado mais desenvolvido, aumentando
a quantidade de membranas e a produção de enzimas de desintoxicação [...]

A que organela citoplasmática o ponto de interrogação corresponde?

A) Retículo endoplasmático liso.

B) Retículo endoplasmático rugoso.

C) Mitocôndria.

D) Dictiossomo.

E) Vacúolo.
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AQUESTÃO– 05

Quando uma amostra de carne é colocada dentro de um recipiente esterilizado,
mesmo que não seja possível a existência de microrganismos decompositores, ainda
assim a amostra sofre decomposição. Tal processo é decorrente da atuação de
substâncias que, normalmente encontradas na célula, estão armazenadas no interior
do

a) lisossomo.

b) retículo endoplasmático.

c) ribossomo.

d) complexo golgiense.

e) núcleo.
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Qual a importância da membrana plasmática para a célula?
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Nós vamos estudar o conteúdo sobre a

Citoplasma

(Citologia) ...


