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Exercícios discursivos – Membrana plasmática 
 
1) (UERJ – Mod.)   Os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço da 
medicina. Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, 
resultando em rejeição do órgão transplantado. Qual é o componente da membrana 
plasmática envolvido no processo de rejeição? 
 
2) (UNIMONTES) Penfigoide é um tipo de doença autoimune, caracterizada pela 
formação de anticorpos contra os desmossomos do tecido epitelial. Qual é a 
especialização tecidual que estará mais comprometida nessa patologia? 
 
3) Descreva o modelo de mosaico fluído proposto por Singer e Nicholson para a estrutura 
da membrana plasmática. 
 
4) A membrana plasmática apresenta uma propriedade típica: a permeabilidade seletiva. 
No que consiste essa propriedade? 
 
5) Complete a frase a seguir sobre a membrana plasmática: 
“A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de _________ com moléculas 
de __________ inseridas” 
 
6) Em relação às especialidades da membrana, conhecidas como microvilosidades, 
responda: 
a) No que consistem? 
b) Para que servem? 
c) Onde aparecem? 
 
7) Em 1972, foi proposto, por Singer e Nicolson, um modelo para explicar a estrutura da 
membrana plasmática. Qual é o nome desse modelo? 
 
8) (VUNESP) A membrana plasmática que delimita a célula permite a passagem seletiva 
de substâncias do meio externo para o meio interno da célula e vice-versa. O que se 
entende por transporte ativo e difusão facilitada? 
 
9) (PUC-PR – Mod.) 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, quais são os componentes básicos 
de todas as membranas presentes nas células animais e vegetais? 
 
10) O que acontece quando as hemácias são colocadas em: 
a) Água destilada. 
b) Solução hipertônica. 
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Gabarito 
1 – O reconhecimento entre as células ocorre por meio das glicoproteínas presentes na 
membrana plasmática. Dessa forma, incompatibilidade entre essas substâncias entre 
células de diferentes organismos provocam a chamada rejeição a transplantes. 
 
2 – Os desmossomos são especializações da membrana que aumentam a adesão entre as 
células, sendo abundante no tecido epitelial de revestimento. 
 
3 – Dupla camada lipídica, na qual se movimentam moléculas proteicas. 
 
4 – Consiste em regular a entrada e saída de substâncias na célula, mantendo uma 
composição química específica. 
 
5 – Fosfolipídios e proteínas. 
 
6 – a) Evaginações da membrana plasmática. 
b) Aumentar a superfície de absorção. 
c) Células do epitélio intestinal. 
 
7 – Modelo do mosaico fluido. 
 
8 – O transporte ativo é feito contra o gradiente de concentração e consumo de ATP 
(energia). A difusão facilitada é feita sem ATP, com o auxílio de permeases, moléculas 
proteicas. 
 
9 – Lipídios e proteínas. 
 
10 – a) hemólise. b) crenação (desidratação). 

 


