
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA/ LAbBIO                           Ano Letivo: 2020

PROF. CRISTIANA LIMONGI          8º ANO        1º TRIMESTRE

CONSTRUINDO UM MODELO DE CÉLULA EUCARIÓTICA HUMANA:

MATERIAIS:     -  garrafa pet transparente 

              - massa de modelar em 4 cores diferentes

     - gel de cabelo transparente ou gelatina incolor

                         - plástico filme

PROCEDIMENTOS:     

1- Corte o fundo da garrafa pet; separe.

2- Com a massa de modelar faça as organelas:

                                       - Núcleo (é a maior estrutura da célula)

                                       - Retículo Endoplasmático Rugoso

                                       - Reticulo endoplasmático Liso, 

                                       - Complexo de Golgi, 

                                        - Mitocôndrias e 

                                         - Lisossomos.

                    ( Procure utilizar cores diferentes para cada organela.)

3- Coloque o gel até metade do fundo da garrafa pet.

4- Sobre o gel coloque e arrume as organelas da célula.

5- Complete o fundo da garrafa com o restante do gel. 

6- Cubra com plástico filme.

Obs: Você pode substituir a massinha por massa de macarrão, bala, grãos diversos. Só preste 
atenção nos formatos, para que se assemelhem às organelas da célula. 



Fica assim:

Depois de terminada sua célula, tire uma foto e guarde!

Agora responda: 

I) A que partes da célula correspondem a garrafa pet (ou saco plástico) e o gel de cabelo? Quais 

suas respectivas funções na célula?

II) Se esta célula estivesse em intensa atividade de síntese de proteínas, que organela estaria mais

desenvolvida ou presente em maior quantidade? Explique.

III) Considere 3 tipos de células do seu corpo: célula da sua pele, célula do músculo cardíaco e 

célula do revestimento da mucosa do nariz. 

a) Em qual destas três células espera-se maior gasto energético? Por que?

b) Que tipo de organela essa célula terá em número maior que as demais?

c) Por que todas as organelas dependem desta organela (citada na questão b)?

IV)  A mucosa do nariz e do  trato  respiratório produz  constantemente um muco pegajoso que

protege nosso sistema respiratório das impurezas que vem no ar que inspiramos. Quando nos

resfriamos, a virose faz com que as células dali intensifiquem a produção deste muco, causando a

desagradável corisa, o famoso “nariz escorrendo”. 

a) Este muco pegajoso é empacotado e secretado para fora da célula. Qual organela responsável?



b) Olhando seu modelo, onde se localiza a organela da resposta acima na sua célula? Qual a

importância desta localização para sua função?

V) Observe novamente o seu modelo.

a) Qual a maior organela presente no citoplasma da sua célula? 

b) O tamanho desta é proporcional a sua importância para a célula? Explique.

(Em breve mando o gabarito!)


