ROTEIRO:

Conteúdos:
ESTUDO DA CÉLULA
Objetivo da aula:
- Conceituar e explicar os principais tópicos envolvendo
o ESTUDO DA CÉLULA
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Prof. Jurandir
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CITOLOGIA
A Citologia ou Biologia Celular é o ramo da Biologia que estuda as
células.

A citologia foca-se no estudo das células, abrangendo a sua estrutura
e metabolismo.
A célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função
definidas.
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O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos
relacionados. Em 1665, ROBERT HOOKE cortou um pedaço de
cortiça e observou ao microscópio. Ele notou que existiam
compartimentos, os quais ele denominou de células.

Microscópio de Robert Hooke. (Foto: Wikipédia)
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Na ordem crescente dos níveis, a citologia ocupa a segunda posição:

MOLÉCULA → CÉLULA → TECIDO →
ÓRGÃO → SISTEMA → ORGANISMO
→ POPULAÇÃO → COMUNIDADE →
ECOSSISTEMA → BIOSFERA
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As células são as unidades básicas estruturais e funcionais dos organismos.
Alguns deles são constituídos por apenas uma célula, sendo denominados
unicelulares, como bactérias, protozoários e alguns fungos e algas. Já outros
organismos apresentam mais de uma célula, sendo denominados multicelulares,
como animais, plantas e alguns fungos e algas.
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TEORIA CELULAR
O estabelecimento da Teoria Celular foi possível graças ao
desenvolvimento da microscopia.
A Teoria Celular apresenta postulados importantes para o estudo da
Citologia:
•Todos os seres vivos são constituídos por células;
•As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior
das células;
•Novas células se formam pela divisão de células preexistentes através
da divisão celular;
•A célula é a menor unidade da vida.
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TIPOS DE CÉLULAS
As CÉLULAS podem ser divididas em dois tipos: as procariontes e
eucariontes.

PROCARIONTES
A principal característica da célula procarionte é a ausência
de carioteca delimitando o núcleo celular. O núcleo da célula
procarionte não é individualizado.
As células procariontes são as mais primitivas e possuem
estruturas celulares mais simples. Esse tipo celular pode ser
encontrado nas bactérias.
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TIPOS DE CÉLULAS
EUCARIONTES
As células eucariontes são mais complexas. Essas
possuem carioteca individualizando o núcleo, além de
vários tipos de organelas.
Como exemplos de células eucariontes estão as células
animais e as células vegetais.
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são procariontes, como as bactérias e as cianobactérias.
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CÉLULAS EUCARIÓTICAS, cujo organismo que as abrigam são chamados de
eucariontes, apresentam uma estrutura mais completa se comparada com a
anterior. O núcleo da célula eucariótica é individualizado; o material nuclear é
envolvido pela cariomembrana e possuem organelas membranosas.
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PARTES DA CÉLULA
As células eucariontes apresentam partes morfológicas diferenciadas. As
partes principais da célula são: membrana plasmática, citoplasma e núcleo
celular.
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NÚCLEO CELULAR

O núcleo celular representa a região de comando das
atividades celulares.
No núcleo encontra-se o material genético do organismo, o
DNA. É no núcleo que ocorre a divisão celular, um processo
importante para o crescimento e reprodução das células.
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MEMBRANA PLASMÁTICA
A membrana plasmática ou membrana celular é uma estrutura celular fina e
porosa. Ela possui a função de proteger as estruturas celulares ao servir de
envoltório para todas as células.
A membrana plasmática atua como um filtro, permitindo a passagem de
substâncias pequenas e impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de
grande porte. A essa condição damos o nome de Permeabilidade Seletiva.
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CITOPLASMA
O citoplasma é a porção mais volumosa da célula, onde são
encontradas as organelas celulares.
O citoplasma das células eucariontes e procariontes é preenchido por
uma matriz viscosa e semitransparente, o hialoplasma ou citosol.
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MITOCÔNDRIAS
As mitocôndrias são organelas membranosas (envolvidas por membrana) e que
têm a forma de bastão. Elas são responsáveis pela respiração celular, Um dos
"combustíveis" mais comuns que as células utilizam na respiração celular é o
açucar glicose. Após a "queima" da glicose, com participação do gás oxigênio, a
célula obtêm energia e produz resíduos, representados pelo gás carbônico e pela
água. O gás carbônico passa para o sangue e é eliminado para o meio externo.
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As organelas são pequenos órgãos da célula. Cada organela desempenha uma
função diferente.
Saiba quais são as Organelas Celulares:
Mitocôndrias: Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte
da energia utilizada nas funções celulares.
Retículo Endoplasmático: Existem 2 tipos de retículo endoplasmático, o liso e o
rugoso.
O retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios que irão
compor as membranas celulares.
O retículo endoplasmático rugoso tem como função realizar a síntese proteica.
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Complexo de Golgi: As principais funções do complexo de golgi são
são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no
retículo endoplasmático rugoso. Ele também origina os lisossomos e
os acrossomos dos espermatozoides.
Lisossomos: São responsáveis pela digestão intracelular. Essas
organelas atuam como sacos de enzimas digestivas, digerindo
nutrientes e destruindo substâncias não desejadas.
Ribossomos: A função dos ribossomos é auxiliar a síntese de
proteínas nas células.
Peroxissomos: A função dos peroxissomos é a oxidação de ácidos
graxos para a síntese de colesterol e respiração celular.
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01. 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) Lactobacilos.
c) Fungos.
d) Levedura.
e) Protozoários.

LACTOBACILOS são bactérias e, portanto, seres
procariontes.
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02. O citoplasma celular é composto por organelas dispersas em uma
solução aquosa denominada de citosol. A água, portanto, tem um papel
fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol,
qual não está correta?
a) Participa do equilíbrio osmótico.
b) Catalisa reações químicas.
c) Atua como solvente universal.
d) Participa de reações de hidrólise.
e) Participa do transporte de moléculas.

Uma substância catalizadora é aquela que acelera a
velocidade de uma reação, não sendo esse o papel da água.
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03. A Teoria Celular pode ser resumida, atualmente, em três pontos
principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma
afirmação relacionada com essa teoria.
a) Todos os seres vivos são formadas por uma ou mais células.
b) Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo.
c) As células são as unidades funcionais dos organismos vivos.
d) Uma célula só pode originar-se de outra existente.
A afirmação de que todas as células são formadas por membrana,
citoplasma e núcleo não faz parte da Teoria Celular. Além disso, não
se pode afirmar que todas as células possuam núcleo, pois as células
procarióticas não possuem material genético delimitado por
membrana nuclear.
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04. As células são os componentes fundamentais de todos os seres
vivos, não sendo encontradas apenas nos vírus. Algumas pessoas
costumam dizer que as células são formadas por membrana
plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células
possuem núcleo organizado, recebendo o nome de:
a) células eucarióticas.
b) células vegetais.
c) células procarióticas.
d) células autotróficas.
e) células heterotróficas.

Células que não apresentam núcleo organizado delimitado
pela carioteca são chamadas de procarióticas.
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05. Numa célula animal, qual organela é responsável pela
respiração celular?
A) Complexo de Golgi
B) Mitocôndria
C) Ribossomo
D) Núcleo
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06. Algumas organelas celulares são encontradas tanto na célula
animal quanto na célula vegetal. Outras, no entanto, são exclusivas de
algumas dessas células. Entre as organelas listadas a seguir, marque
a encontrada exclusivamente na célula animal.
a) Complexo golgiense.
b) Ribossomo.
c) Cloroplasto.
d) Lisossomo.
e) Vacúolo.

O lisossomo, estrutura que atua na digestão intracelular, é
uma organela exclusiva da célula animal.
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07. Os trabalhadores que lidam com amianto podem ser acometidos por uma
doença chamada silicose. As células do epitélio pulmonar desses indivíduos
fagocitam partículas de sílica presentes no ar. Como essas partículas não podem
ser digeridas, acumulam-se no interior de uma organela celular. O acúmulo de
sílica acaba rompendo a organela e ocasionando a destruição generalizada das
células por ação de enzimas digestivas. A organela envolvida na silicose é o(a)
a) peroxissoma.
b) Complexo de Golgi.
c) lisossomo.
d) mitocôndria.
e) retículo endoplasmático liso.

LETRA: C

A organela responsável pela digestão intracelular é o lisossomo
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08. No citoplasma de uma célula eucarionte é possível observar
diversas estruturas com funções variadas que garantem a
sobrevivência da célula. Essas estruturas são chamadas
genericamente de
a) partículas celulares.
b) enzimas.
c) substâncias extracelulares.
d) material genético.
e) organelas citoplasmáticas.

As organelas citoplasmáticas são estruturas presentes no citoplasma
que funcionam como pequenos órgãos.
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09. No citoplasma das células encontram-se diversas organelas,
desempenhando funções diversas. Em relação à função
desempenhada pelas mitocôndrias podemos afirmar que:
a) é responsável pela produção de energia a partir do gás carbônico e
da glicose.
b) é a organela envolvida na síntese de proteínas.
c) é a estrutura que participa da síntese de lipídeos.
d) é responsável pela respiração celular.
e) Não participa das atividades metabólicas celulares.
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A – Errada – a produção de energia é a partir do gás oxigênio e não do
gás carbônico.
B – Errada – está associada à produção de energia e não de
proteínas.
C – Errada – está associada à produção de energia e não de lipídios.
D – CORRETA – as mitocôndrias são responsáveis pela respiração
celular.
E – Errada – participa das atividades metabólicas através da síntese
de energia/ATP.
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10. No início da década de 70, dois cientistas (Singer e Nicholson)
esclareceram definitivamente como é a estrutura das membranas
celulares, propondo-se o modelo denominado mosaico fluido. Neste
conceito, todas as membranas presentes nas células animais e
vegetais são constituídas basicamente pelos seguintes componentes:
a) ácidos nucleicos e proteínas.
b) ácidos nucleicos e enzimas.
c) lipídios e enzimas.
d) enzimas e glicídios.
e) lipídios e proteínas.
Esse modelo sugere que a membrana é formada por uma
bicamada lipídica com proteínas incrustadas.
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