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Correção das questões do exercício após a construção da maquete da célula:

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

cabelo? Quais suas respectivas funções na célula?

R:  A garrafa pet  corresponde à membrana plasmática da célula,  que delimita seu

espaço e seleciona o que pode e o que não pode entrar e sair da célula. O gel de

cabelo  corresponde  ao  citoplasma,  gel  onde  as  organelas  e  o  núcleo  ficam

mergulhados e que preenche e dá forma à célula. (Notem que o citoplasma não é

líquido nem sólido; é um meio termo – preenche dando sustentação à célula, mas sem

perder flexibilidade e maleabilidade que a célula necessita para funcionar).

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

estaria mais desenvolvida ou presente em maior quantidade? Explique.

R: O Retículo Endoplasmático Rugoso – estrutura com ribossomos aderidos. No RER

os ribossomos aderidos produzem as proteínas e o restante do retículo coloca estas

proteínas em “saquinhos” e as encaminha ao local da célula onde irão agir.

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?

R: A célula mais ativa será a que mais gastará energia. Então, será a célula muscular,

pois os músculos trabalham intensamente nos movimentos em nosso corpo. Já células

como da pele ou mucosa tem função mais estrutural, gastando menos energia.

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

R: A mitocôndria que é a organela responsável pela Respiração Celular – a quebra da

glicose em energia dentro das células.  Quanto mais energia demanda uma célula,

mais mitocôndrias ela terá. (Imagine uma célula do seu coração, a célula muscular

cardíaca. Ela não para de funcionar, nem quando você está dormindo. Portanto seu

gasto energético é muito alto. Outra célula que gasta muita energia é o neurônio, em

seu cérebro.)

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



R:  Por  que  a  energia  utilizada  por  todas  as  organelas  virá  da  mitocôndria  e  da

Respiração Celular que ela realiza.

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?

R: O Complexo de Golgi. Esta organela produz secreções – líquidos diversos que a

célula produz para o funcionamento do corpo. Então, as células do nariz produzem

esta “corisa” e enviam para fora da célula. O mesmo acontece em outras células do

corpo – as células da glândula salivar, por exemplo, produzem saliva dentro do Golgi e

“exportam” para fora das células, indo então esta secreção para a boca.

Fiquem atentos  –  em breve  enviarei  mais  material  no  site  da  Tijuca.  Cuidem-se,

fiquem em casa e fiquem bem. 
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