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Correção das atividades anteriores 
Respostas: 
1) Célula é o que constitui o ser vivo, Ela possui três partes, na maioria das vezes. 
2) A) (Z)                    B  (X)         C ( Y) 
3) A(F)  B)(F)  C(V)  D(F)  E(F)  F(V) 

4) Nas células procariontes, o material genético fica disperso no citoplasma e não é delimitado por 
membranas. Nas células eucariontes, o material genético encontra-se envolto pelo envelope 
nuclear, que é constituído por duas membranas que formam o núcleo. 

5) As células vegetais, por exemplo, apresentam parede celular e cloroplastos. 
 
            Colar ou copiar o texto no caderno; 

Copiar e responder as atividades no caderno  
 

 
 

Célula eucarionte e procarionte 

A microscopia eletrônica revelou que existem dois tipos básicos de célula: procariontes e 
eucariontes.  

As células procariontes estão representadas no reino Monera pelas bactérias e cianobactérias e as 
células eucariontes são encontradas em todos outros reinos (Protista, Fungi, Plantae e Animalia).  

A principal diferença entre as células eucariontes e procariontes é a presença membranas.    As 
procariontes são pobres em membranas, a única é a membrana plasmática e os cromossomos estão 
espalhados no citoplasma que não é subdivididos em compartimentos.  

As eucariontes são ricas em membranas, o citoplasma é envolvido pela membrana plasmática e o 
núcleo pela dupla membrana chamada envoltório nuclear ou carioteca, no citoplasma formam 
compartimentos que contem moléculas diferentes e executam funções especializadas.. As células 
procariontes se distinguem das eucariontes por sua estrutura. Enquanto as células eucariontes têm 
estruturas complexas, formadas por membranas internas, citoesqueleto e um núcleo, as células 
procariontes não contém núcleo e outras organelas ligadas à membrana. 

As células procariontes foram a única forma de vida na Terra por milhões de anos, até que as 
células eucarióticas mais complexas surgiram através do processo de evolução. 
 
Observe a charge abaixo 

I Célula Animal  
II Célula Vegetal 
III Célula Procarionte 
IV Vírus 



 
 
 1)Organismos representados pelos números I, II e III na charge abaixo são considerados seres vivos com 
base teoria celular. Apesar disso, a diferença existente entre as células dos diferentes organismos é 
notável. Qual das opções abaixo apresenta uma característica comum aos representantes I, II e III?  
(A) Presença de parede celular  
(B) Presença de núcleo individualizado 
(C) Ausência de centríolos  
(D) Presença de membrana plasmática  
(E) Ausência de mitocôndria.  
 
2) Por que a célula III é denominada procarionte?  
 
3) O que a célula I disse para a célula II ? Comente. 
 


