
 

Assista ao vídeo, após leia o texto e responda corretamente as atividades  

https://www.youtube.com/watch?v=YB-zfUXDBHA 

 

Morfologia das Células 

A Morfologia das Células é essencial para identificar a forma, estrutura e tamanho das células. 

Em bacteriologia, por exemplo, refere-se a morfologia das células na forma de bactérias, cocos, bacilos, 

em espiral, etc., e o tamanho das bactérias. 

Assim, determinar a morfologia das células é essencial para bacteriana taxonomia. 

Regularmente examinar a morfologia das células em cultura (isto é, a sua forma e aparência) é essencial 

para as experiências de cultura de células bem sucedidos. 

Além de confirmar o estado saudável de suas células, inspecionando as células por olho e um 

microscópio cada vez que eles são manipulados lhe permitirá detectar quaisquer sinais de contaminação logo 

no início e para contê-lo antes que se espalhe para outras culturas ao redor do laboratório. 

Os sinais de deterioração das células incluem granularidade em torno do núcleo, descolamento das 

células a partir do substrato, e vacuolação do citoplasma. 

Os sinais de degradação podem ser causados por uma variedade de razões, incluindo a contaminação 

da cultura, a senescência da linha de células, ou a presença de substâncias tóxicas no meio, ou podem 

simplesmente implica que a cultura precisa de uma mudança de meio. Permitindo a deterioração de progredir 

muito longe irá torná-lo irreversível. 

Morfologia das Células – Componentes 

Toda a matéria viva é composta de células e todas as células são originadas a partir de células 

preexistentes, que contém as informações hereditárias dos organismos dos quais elas são uma parte. 

Essas afirmações compõem a teoria celular que possui implicações importantes como: ao estudar a 

biologia da célula, se está estudando a vida e, essa vida continua, de célula parental para célula filha. 

Todas as células possuem dois elementos essenciais: a membrana plasmática, conhecida também por 

plasmalema ou membrana celular, que separa os conteúdos celulares do ambiente externo. E o outro é o 

material genético, que constitui a informação hereditária, que regula todas as atividades celulares e 

características que são passadas para outros descendentes. 

A organização desse material genético é uma das principais características que separam as células 

procarióticas das eucarióticas. 

As células procarióticas são representadas atualmente pelas Archaea e Bactéria, incluindo as 

cianobactérias. 

 

Morfologia das Células – Bactéria 

E as células eucarióticas são representadas pelos Eukaria, que são 

células que constituem os reinos: Protista, Fungi, Plantae e Animália. 

Os componentes de célula, sem considerar o núcleo e a parede celular, 

quando presentes, constituem-se do citoplasma e da membrana celular que o 

envolve. 
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No citoplasma ou citossol encontram-se 

todas as moléculas e organelas da célula, é onde 

ocorrem as reações bioquímicas. 

As organelas são estruturas 

especializadas que desempenham funções 

específicas dentro da célula, como por exemplo 

as mitocôndrias, o complexo de Golgi, 

vacúolos, etc. 

Célula Eucariótica 

A célula eucariótica possui três 

componentes principais: O núcleo, que 

constitui um compartimento limitado por um 

envoltório nuclear. O citoplasma, outro 

compartimento envolvido por membrana 

plasmática, e a membrana plasmática e suas 

diferenciações. 

Esses três componentes possuem vários subcomponentes ou subcompartimentos. 

Existe grande variabilidade na forma das células eucarióticas. Geralmente o que determina a forma de 

uma célula é sua função específica. 

Outros determinantes da forma de uma célula podem ser o citoesqueleto presente em seu citoplasma, 

a ação mecânica exercida por células adjacentes e a rigidez da membrana plasmática. 

As células eucariontes são usualmente maiores e estruturalmente complexas. As organelas presentes 

no citoplasma possuem papéis específicos definidos por reações químicas. A presença ou ausência de 

determinadas organelas definirá se a célula é vegetal ou animal. 

Membrana Plasmática: Consiste de uma camada bi lipídica que delimita toda a célula. Desempenha 

diversas funções importantes. 

Núcleo: Contém o material genético, e desempenha função preponderante na reprodução celular; 

Cloroplasto: Organelas presente em células vegetais. Tem papel fundamental na fotossíntese. 

Mitocôndrias: É uma organela limitada por uma dupla camada, sendo a interna dobrada formando 

cristas. Possui DNA próprio e ribossomos. São responsáveis pela respiração celular. 

Peroxissomos: São circundados por uma membrana única, podendo ter corpos proteicos na forma 

cristalina. Contêm uma variedade de enzimas para diversos processos, como a fotorrespiração. 

Ribossomos: São encontrados livres no citosol e unidos ao retículo endoplasmático e à superfície 

externa do núcleo. Ë responsável pela síntese proteica. 

Retículo endoplasmático: É uma rede de canais membranosos que podem ser de dois tipos: 

RE rugoso (associado a ribossomos) está envolvido com a síntese proteica e membranas, e o 

RE liso (não contém ribossomos) é envolvido na síntese de lipídeos. 

Aparelho de Golgi: Consiste de uma pilha de sacos membranosos e achatados, em forma de disco, 

também conhecidos como cisternas. Processa e acondiciona substâncias para secreção e uso da própria célula, 

liberando vesículas através de suas paredes laterais (que são mais desenvolvidas). 

Lisossomos: São pequenas vesículas membranares produzidas pelo Aparelho de Golgi, que participam 

da nutrição celular e de mecanismos de defesas da célula. 

Citoesqueleto É uma complexa rede de filamentos proteicos que podem ser microtúbulos ou filamentos 

de actina. Estão envolvidos na divisão, crescimento e diferenciação celular. 

Microtúbulos: São estruturas cilíndricas, de comprimento variado, constituído de subunidades da 

proteína tubulina. Estão envolvidos em vários processos, como por exemplo, no movimento de cílios e flagelos 

e na orientação do movimento das vesículas do Golgi e dos cromossomos (na divisão celular). 

Células Procariontes 

As células procariontes se caracterizam pela pobreza de membrana plasmática. 



Ao contrário dos eucariontes, não possuem 

uma membrana envolvendo os cromossomos, 

separando-os do citoplasma. Os seres vivos que são 

constituídos por estas células são denominados 

procariotas, compreendendo principalmente as 

bactérias, e algumas algas (cianofíceas e algas azuis) 

que também são consideradas bactérias. 

Por sua simplicidade estrutural e rapidez na 

multiplicação, a célula Escherichia coli é a célula 

procarionte mais bem estudada. Ela tem forma de 

bastão, possuindo uma membrana plasmática 

semelhante à de células eucariontes. Por fora dessa 

membrana existe uma parede rígida, com 20nm de 

espessura, constituída por um complexo de 

proteínas e glicosaminoglicanas. 

Esta parede tem como função proteger a bactéria das ações mecânicas. 

 

Esquema de uma célula procarionte com suas principais estruturas (E.coli) 

 

Foto da bactéria Escherichia coli 

No citoplasma da E. coli existem ribossomos ligados a moléculas de RNAm, 

constituindo polir ribossomos. 

O nucleóide é uma estrutura que possui dois ou mais cromossomos idênticos 

circulares, presos a diferentes pontos da membrana plasmática. 

As células procariontes não se dividem por mitose e seus filamentos de DNA 

não sofrem o processo de condensação que leva à formação de cromossomos visíveis 

ao microscópio óptico, durante a divisão celular. 

Em alguns casos, a membrana plasmática se invagina e se enrola formando 

estruturas denominadas mesossomos. 

As células procariontes que realizam fotossíntese, possui em seu citoplasma, algumas membranas, 

paralelas entre si, e associadas a clorofila ou a outros pigmentos responsáveis pela captação de energia 

luminosa. 

Diferente das células eucariontes, os procariontes não possuem um citoesqueleto (responsável pelo 

movimento e forma das células). A forma simples das células procariontes, que em geral é esférica ou em 

bastonete, é mantida pela parede extracelular, sintetizada no citoplasma e agregada à superfície externa da 

membrana celular. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Célula procarionte esférica    Célula procarionte em forma de bastonete 

A principal diferença entre células procariontes e eucariontes, é que esta última possui um extenso 

sistema de membrana cria, no citoplasma, microrregiões que contêm moléculas diferentes e executam funções 

especializadas. 

 



1) Em uma aula de Biologia, um aluno observava uma célula ao microscópio. Nessa célula, era possível 

verificar uma região mais corada na lâmina, estrutura identificada pelo professor como o núcleo. Apenas com 

essa informação, o aluno pode concluir que se trata de uma célula: 

(A) Procariótica de bactéria     (B) Procariótica de um animal 

(C) Eucariótica de um animal    (D) De um indivíduo eucarionte 

 

2) Após realizar a visualização do vídeo e a leitura do texto, descreva corretamente o que é morfologia da 

célula: 

 

3) As células eucariontes possuem uma grande variedade de organelas celulares, algumas membranosas e 

outras não. Essas células possuem em comum apenas uma organela com as células procariontes. Analise as 

alternativas e marque a que indica o nome dessa organela: 

(A) Lisossomo  (B) Peroxissomo  (C) Ribossomo  (D) Mitocôndria 

 

4) De acordo com os estudos realizados sobre células, diferencie corretamente reticulo rugoso de reticulo 

endoplasmático liso: 

a) RE rugoso: 

b) RE liso: 

 

5) As células eucariontes apresentam uma série de particularidades no que diz respeito à estrutura e também 

aos processos por ela realizados. Essas células são capazes, por exemplo, de captar substâncias por meio da 

invaginação da membrana, trazendo-as para seu interior. Esse processo é denominado de ____________ e não 

está presente em procariontes por causa da ausência de ____________. 

Marque a alternativa que contém os termos que completam os espaços acima. 

(A) Exocitose e citoplasma    (B) Exocitose e citoesqueleto 

(C) Endocitose e núcleo    (D) Endocitose e citoesqueleto 

 

6) Após realizar os estudos sobre células: procariontes e eucariontes 

a) Procariontes: 

b) Eucariontes: 

 

7) A destruição de organelas não funcionais de uma célula eucarionte é feita pelo 

(A) Peroxissomo      (B) Retículo endoplasmático rugoso 

(C) Retículo endoplasmático liso    (D Lisossomo 

 

8) De acordo com os estudos realizados, conceitue corretamente.  

a) Lisossomos: 

b) Citoesqueleto: 

c) Microtúbulos: 

d) Ribossomos:  

 

9) Uma célula é classificada como eucariótica se contiver: 

(A) Compartimentos membranosos internos   (B) Parede celular rígida 

(C) Membrana plasmática     (D) Ácidos nucleicos 

 

10) Depois de realizar os estudos solicitados, responda corretamente sobre: os sinais de degradação de uma 

célula podem ser causados por uma variedade de razões. Descreva as que foram citadas no texto. 

 

Enviar as respostas dos estudantes do 1 ano: A e B; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 
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Após ter realizado as atividades 06, responda corretamente as atividades 07. Tendo por base o vídeo 

assistido e o texto encontrado na tarefa 06 

1) Conceitue corretamente: 

a) Células eucarióticas: 

b) Células procarióticas: 

c) Nucleoide: 

 

2) A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente: 

(A) Em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica  

(B) Apenas nas células animais 

(C) Apenas nas células vegetais      

(D) Apenas nas células dos eucariontes 

 

3) Quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por: 

(A) Acetonas e ácidos graxos     

(B) Carboidratos e ácidos nucleicos 

(C) Celobiose e aldeídos     

(D) Proteínas e lipídios 

 

4) Preparou-se, rapidamente, uma lâmina a ser examinada ao microscópio óptico; para identificar se o material 

é de origem animal ou vegetal, convém observar se as células possuem: 

(A) Núcleo      

(B) Membrana celular   

(C) Parede celular     

(D) Mitocôndrias 

 

5) Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à 

ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem aí 

condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. Para preservar tais alimentos é necessário controlar 

a presença desses microrganismos. Uma técnica antiga e ainda bastante difundida para preservação desse tipo 

de alimento é o uso do sal de cozinha. Nessa situação, o uso do sal de cozinha preserva os alimentos por agir 

sobre os microrganismos,  

(A) Desidratando suas células      

(B) Inibindo sua síntese proteica   

(C) Inibindo sua respiração celular        

(D) Bloqueando sua divisão celular 

 

6) Descreva corretamente: 

a) Fungos: 

b) Bactérias:  

c) Mitocôndrias:  

d) Membrana plasmática:  

 

Enviar as respostas dos estudantes do 1 ano: A e B; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 
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