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Estrutura:



Estrutura:

• O modelo da estrutura da membrana celular aceite 

actualmente é o “modelo do mosaico fluído”.



Constituição:

Parte hidrofílica

Parte hidrofóbica

• Estrutura de um 

fosfolípido



Constituição:

• 60% a 75% de proteínas;

• 25% a 40% de lípidos;

• até 10% de glícidos.
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• Mobilidade das proteínas

Da fusão em laboratório de células humanas com células de 

rato (como representa o esquema seguinte), cujas proteínas 

foram previamente marcadas, resultaram células híbridas, cada 

uma delas rodeadas por uma única membrana celular. As 

proteínas membranares das células assim formadas, embora 

inicialmente separadas, acabam por se apresentar misturadas 

e distribuídas por toda a membrana, ao fim de um certo tempo.



• Permeabilidade 

selectiva





• Mediado

•Não mediado



Osmose

• Movimento de água sem a intervenção 

de moléculas transportadoras. 



Como ocorre o movimento da água nas 

plantas?





Osmose



Qual o sentido do movimento de água?

Osmose

Glicose

Membrana 

impermeável 

ao soluto



Como se comportam os glóbulos vermelhos 

quando mergulhados em soluções de 

diferente concentração?
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Como varia a velocidade osmótica ao 

longo do tempo?
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Difusão simples



Difusão simples
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Como ocorre a difusão da glicerina através da 

membrana de bactérias?



Difusão facilitada



Difusão facilitada



Transporte activo

• Transporte que implica gasto de energia 

por parte da célula.

• Dá-se contra o gradiente de concentração.



Que processos permite o transporte de 

substâncias contra o gradiente de 

concentração?



Transporte activo em Hemácias



Transporte activo
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Pinocitose
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Fagocitose
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Como ocorre a 

digestão 

extracelular nos 

seres 

heterotróficos 

multicelulares?



Tubo digestivo incompleto

Tubo digestivo completo
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Resumos.tk - O site que foi feito 

a pensar nos estudantes!

Contribui já e vê os teus resumos, testes ou trabalhos 
publicados em Resumos.tk!

Faz o teu Upload  de resumos de menores dimensões já!

Resumos de maiores dimensões, envia para:

eresumos@gmail.com ou eresumos@sapo.pt

Para mais informações, visita,

www.resumos.tk

Tem acesso a resumos, trabalhos, exames, testes intermédios, 
funcionalidades na web! Contribui! A tua ajuda será sempre bem-vinda! 

Ajuda-nos a crescer mais e mais...
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