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1. Transportes através da MP
A membrana plasmática (MP) possui permeabilidade seletiva 
(semipermeável)

1) Passivo
 A favor de um gradiente de concentração
 Sem gasto de energia (ATP)
2) Ativo
 Com gasto de energia
 Contra um gradiente de concentração
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2. Transporte Passivo
2.1 DIFUSÃO
As partículas tendem a se mover do local de maior concentração 
(hipertônico) para o de menor concentração (hipotônico), até que as 
concentrações se equilibrem.

MAIOR 
CONCENTRAÇÃO

MENOR 
CONCENTRAÇÃO
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2. Transporte Passivo
A) DIFUSÃO SIMPLES

 Movimentos de substâncias a favor do gradiente de concentração.
 Não há gastos de energia.
 Não há intervenção de moléculas transportadoras.
Exemplos: Gases e moléculas lipossolúveis

5



DIFUSÃO SIMPLES
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DIFUSÃO SIMPLES
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2. Transporte Passivo
B) DIFUSÃO FACILITADA

 Ocorre a favor do gradiente de concentração.
 Não há gastos de energia.
 Envolve a intervenção de proteínas transportadoras.
Exemplos: Glicose e aminoácidos
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2. Transporte Passivo
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DIFUSÃO FACILITADA
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DIFUSÃO FACILITADA
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COLOCANDO EM PRÁTICACOLOCANDO EM PRÁTICA
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1. PRATICANDO (APOSTILA Q-25)1. PRATICANDO (APOSTILA Q-25)
25. As formas pelas quais a substância está sendo transportada em 
A e B são, respectivamente:

13



A) Transporte ativo; transporte passivo.

B) Transporte passivo; difusão facilitada.

C) Difusão; difusão facilitada.

D) Transporte passivo; transporte ativo.

E) Transporte ativo; difusão.

1. PRATICANDO (APOSTILA Q-25)1. PRATICANDO (APOSTILA Q-25)
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2. PRATICANDO2. PRATICANDO

15

http://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/03/233.jpg


Em relação às características associadas a esse tipo de transporte, é correto 
afirmar que:

A) Esse tipo transporte, por ocorrer a favor de um gradiente de concentração, exige um 
gasto energético com utilização de moléculas de ATP.
B) As permeases que participam desse transporte deslocam soluto do ambiente hipotônico 
para um ambiente hipertônico.
C) A bicamada lipídica garante o isolamento da célula em relação a qualquer tipo de soluto 
presente no ambiente extracelular.
D) As proteínas transportadoras favorecem o transporte de soluto a favor de um gradiente 
promovendo a busca de um equilíbrio na concentração desse soluto entre os dois 
ambientes.
E) O soluto, ao se deslocar do meio mais concentrado para o meio de menor concentração, 
deve inverter, ao longo do tempo, esse gradiente existente entre os dois ambientes.

2. PRATICANDO2. PRATICANDO
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