


PERMEABILIDADE CELULARPERMEABILIDADE CELULAR
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1. Transporte Passivo1. Transporte Passivo
C) OSMOSE

 Passagem de solvente (água), por membrana semipermeável, do 
meio hipotônico (menos soluto/mais solvente) para o meio 
hipertônico (mais soluto/menos solvente), a fim de equilibrar as 
concentrações

 O meio hipertônico tem maior pressão osmótica e “puxa” água 
do meio hipotônico (com menor pressão osmótica)
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OSMOSEOSMOSE

Tipos de Soluções:
HIPERTÔNICA

A concentração do soluto é maior que a concentração de solvente.
ISOTÔNICA

A concentração do soluto é igual que a concentração de solvente.
HIPOTÔNICA

A concentração do soluto é menor que a concentração de solvente.
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ESQUEMA DA “SETINHA”ESQUEMA DA “SETINHA”

--
(SOLUTO)(SOLUTO)

++
(SOLUTO)(SOLUTO)

SOLVENTESOLVENTE
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SITUAÇÃO I  - OSMOSESITUAÇÃO I  - OSMOSE

SOLUÇÃO DO MEIO:  HIPERTÔNICASOLUÇÃO DO MEIO:  HIPERTÔNICA

CÉLULA FLÁCIDA (MURCHA)CÉLULA FLÁCIDA (MURCHA)-

+
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SOLUÇÃO DO MEIO: HIPOTÔNICASOLUÇÃO DO MEIO: HIPOTÔNICA

CÉLULA TÚRGIDA (INCHADA)CÉLULA TÚRGIDA (INCHADA)+

-

SITUAÇÃO II  - OSMOSESITUAÇÃO II  - OSMOSE
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OSMOSEOSMOSE
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OSMOSEOSMOSE
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OSMOSEOSMOSE
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MEMBRANA CITOPLASMÁTICA
MEMBRANA DO VACÚOLO

VACÚOLONÚCLEO

PAREDE CELULAR

MEIO HIPOTÔNICO MEIO HIPERTÔNICO

CELULA MURCHA  

PLASMÓLISE
CELULA TÚRGIDA  

DEPLASMÓLISE

GANHA ÁGUA

PERDA ÁGUA
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2. Transporte Ativo2. Transporte Ativo

 Com gasto de energia (ATP)

 Contra o gradiente de concentração

 As partículas passam do meio menos concentrado para 

o mais concentrado

 Envolve a intervenção de proteínas transportadoras
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BOMBA DE SODIO E BOMBA DE SODIO E 
POTÁSSIOPOTÁSSIO
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Visão GeralVisão Geral
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3. Endocitose3. Endocitose
Englobamento de macromoléculas
A) Fagocitose
Englobamento de partículas sólidas
Por emissão de pseudópodes
Funções: alimentação e defesa

B) Pinocitose
Englobamento de partículas líquidas ou muito pequenas
Por formação de invaginações
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PinocitosePinocitose
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4. Exocitose4. Exocitose
A) Clasmocitose (defecação celular)
Eliminação de material residual através da membrana plasmática
ex.: resíduos da digestão de uma bactéria dentro de um macrófago

B) Secreção Celular
Eliminação de secreções produzidas pela célula através da 
membrana plasmática
ex.: o suco gástrico, a lágrima
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ExocitoseExocitose

20



COLOCANDO EM PRÁTICACOLOCANDO EM PRÁTICA
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1. PRATICANDO1. PRATICANDO
Considere uma hemácia mergulhada em uma solução hipertônica 
em relação ao seu citoplasma. É correto afirmar que:

A) o volume da hemácia permanecerá constante.
B) a hemácia perderá água por osmose e murchará.
C) o volume da hemácia aumentará por causa da entrada de água 
por osmose.
D) a hemácia perderá água por transporte ativo.
E) o volume da hemácia aumentará por causa da entrada de água 
por transporte ativo.
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2. PRATICANDO2. PRATICANDO
Além do transporte passivo e do transporte ativo, certas substâncias 
entram e saem das células pela formação de bolsas na membrana 
plasmática. Neste contexto, certas substâncias que devem ser 
eliminadas da célula são, temporariamente, armazenadas no interior 
de bolsas citoplasmática e se fundem a ela, expelindo seu conteúdo. 

Este processo é chamado de:

A) exocitose; D) endocitose;
B) pinocitose; E) autofagia.
C) fagocitose;
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3. PRATICANDO (APOSTILA Q-24)3. PRATICANDO (APOSTILA Q-24)
24. A tabela abaixo compara a concentração de certos íons nas 
células de Nitella e na água do lago onde vive essa alga. 
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Os dados permitem concluir que as células dessa alga absorvem

A) esses íons por difusão
B) esses íons por osmose
C) esses íons por transporte ativo
D) alguns desses íons por transporte ativo e outros por osmose.
E) alguns desses íons por difusão e outros por osmose.

3. PRATICANDO (APOSTILA Q-24)3. PRATICANDO (APOSTILA Q-24)
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4. PRATICANDO (APOSTILA Q-26)4. PRATICANDO (APOSTILA Q-26)

26. Observe os gráficos seguintes. Qual deles representa o 
que ocorre com uma solução salina em que são colocadas 
células hipertônicas?
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4. PRATICANDO (APOSTILA Q-26)4. PRATICANDO (APOSTILA Q-26)
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5. PRATICANDO (APOSTILA Q-27)5. PRATICANDO (APOSTILA Q-27)
27. Um estudante está realizando uma pratica no laboratório relacionada a 
tonicidade das soluções. Ele acrescenta 10 mL da solução A em um tubo de 
ensaio e 10 mL da solução B em outro tubo. Após acrescenta 100 μL de 
sangue em cada tubo e homogeniza essas misturas vagarosamente. Em 
seguida, coloca uma gota da mistura A em uma lamina e uma gota da 
mistura B em outra lamina, e com auxilio de um microscópio visualiza a 
forma das hemácias. O estudante observa que as hemácias presentes na 
solução A estão murchas (crenadas) e as hemácias que estavam na solução 
B estão inchadas (túrgidas). 
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Com esse experimento conclui-se que

A) em relação às hemácias, a solução A e isotônica e a solução B e hipotônica.

B) em relação às hemácias, a solução A e hipotônica e a solução B e isotônica.

C) em relação às hemácias, a solução A e hipotônica e a solução B e hipertônica.

D) em relação às hemácias, a solução A e hipertônica e a solução B e hipotônica.

E) em relação às hemácias, a solução A e isotônica e a solução B e hipertônica.

5. PRATICANDO (APOSTILA Q-27)5. PRATICANDO (APOSTILA Q-27)
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6. PRATICANDO6. PRATICANDO
Cada esquema a seguir representa uma célula vegetal antes e depois de 
ter sido mergulhada em uma solução.
Com base no esquema, é correto afirmar que, em relação ao suco 
vacuolar, as soluções I e II são, respectivamente:

A) Hipertônica e hipotônica.
B) Hipertônica e isotônica.
C) Isotônica e hipotônica.
D) Hipotônica e isotônica.
E) Hipotônica e hipertônica.
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7. PRATICANDO7. PRATICANDO
Assinale a alternativa incorreta.

A) A difusão simples é um tipo de transporte passivo através da 
membrana plasmática que ocorre quando existem condições de 
gradiente de concentração, sem haver gasto de energia.
B) A difusão facilitada utiliza proteínas transportadoras para o 
transporte de açúcares simples e aminoácidos através da 
membrana, constituindo, por essa razão, um processo de transporte 
ativo.
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7. PRATICANDO7. PRATICANDO
C) A membrana plasmática é formada por uma camada bimolecular 
de fosfolipídios onde estão dispersas moléculas de proteínas 
globulares, dispostas como um mosaico.
D) Qualquer processo de captura por meio do envolvimento de 
partículas é chamado endocitose.
E) Na fagocitose a célula engloba partículas sólidas através da 
emissão de pseudópodes que as englobam, formando um vacúolo 
alimentar, denominado fagossomo.
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