
Exercício de Revisão para o 6º ano  

Professora: IRACEMA BISPO  

Aluno (a):  

Disciplina: Ciências  

Assuntos: Célula animal e vegetal, Membrana plasmática  

Orientação: a revisão deve ser respondida a lápis no caderno. É suficiente colocar 

apenas as respostas dos quesitos.  

 

01) A célula vegetal e a célula animal, apesar de tratarem-se de células eucariontes, 

apresentam algumas diferenças. Na célula vegetal, por exemplo, observa-se a presença 

de uma estrutura que pode ocupar até 90% do seu espaço celular e garante, entre outras 

funções, o equilíbrio osmótico da célula. Essa estrutura é chamada de 

a) cloroplasto 

b) plasto 

c) vacúolo 

d) lisossomo 

e) ribossomo 

02) Um aluno observou uma célula eucarionte em um microscópio e não sabia se essa se 

tratava de uma célula animal ou vegetal. Ele então fez algumas anotações: 

I - A célula possui ribossomos. 

II - A célula possui retículo endoplasmático. 

III - A célula possui apenas membrana plasmática como envoltório. 

IV - A célula apresenta lisossomo. 

Com essas anotações, é possível identificar a célula como uma célula 

a) vegetal, devido à ausência de parede celular. 

b) vegetal, devido à presença de lisossomo. 

c) vegetal, devido à presença de retículo endoplasmático. 

d) animal, devido à presença de lisossomo e à ausência de parede celular. 

e) animal, devido à presença de ribossomos, exclusivos desse tipo de célula. 



03) Em uma célula vegetal, o material genético concentra-se no interior do núcleo, o qual 

é delimitado por uma membrana. Além dessa região, material genético também é 

encontrado em outras organelas, quais são elas?  

 

04) Quais são as diferenças entre a célula animal e vegetal? Explique o porquê dessas 

diferenças.  

 

05) Observando a figura abaixo da membrana plasmática, explique como ocorre a 

absorção de nutrientes no intestino humano e a eliminação dos fluidos.  

 

 
 

 

06) Legumes são cozidos em água salgada e em água sem sal. Em qual dos casos eles 

ficarão mais macios? Por quê? 

a) Na água sem sal, porque não haverá perda de água dos legumes por osmose. 

b) Na água com sal, porque não haverá perda de água dos legumes por osmose. 

c) Na água sem sal, porque haverá perda de água dos legumes por osmose. 

d) Na água com sal, porque haverá perda de água dos legumes por osmose. 

e) Em ambos os casos, os legumes terão a mesma textura. 

 

07) A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. 

Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídeos e proteínas inseridas, apresenta 

várias funções, exceto a de: 

a) barreira seletiva. 

b) transporte de substâncias. 

c) interação entre células. 

d) envolver o material genético. 



e) responder a sinais externos. 

 

08) Leia sobre a membrana plasmática e cite como ela está constituída e organizada 

quanto a sua composição. Em seguida cite qual a parte da membrana dissolve água e qual 

a parte dissolve lipídios (gorduras).  

 

09)  Quais são os tipos de transportes que ocorre na membrana plasmática, explique como 

esses transportes acontecem e qual a sua importância?  

 

10) Desenhe a célula animal e vegetal e identifique as organelas.  

 


