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• O corpo humano - Estrutura

complexa, formada por vários

órgãos - Funções em conjunto.

Níveis de organização estrutural



CÉLULAS

• Unidade estrutural e funcional básica do organismo;

• É a menor estrutura capaz de realizar as atividades essenciais à vida;

• Formam os tecidos;

• São de variadas formas, têm diferentes funções e apresentam tamanho reduzido;

• A maioria das células não é visível a olho nu;

• Para desempenhar suas diversas funções, as células apresentam uma estrutura básica

formada por citoplasma, membrana plasmática, e núcleo.



CÉLULAS



MEMBRANA PLASMÁTICA

• Também chamada de membrana celular;

• Limita as células, separando o meio interno celular do meio externo;

• Funções: 

• Regular a entrada e a saída de substâncias; 

• Proteger as células; 

• Participar da comunicação química entre as células.



MEMBRANA PLASMÁTICA



CITOPLASMA

• É todo o conteúdo compreendido entre a membrana plasmática e o núcleo;

• O citoplasma é formado pelo citossol e pelas organelas;

• Citossol – composto por um conjunto de substâncias, tais como proteínas e

açúcares, dispersos em água;

• No citossol ocorrem algumas reações químicas importantes para a

manutenção da célula.



CITOPLASMA

• Organelas: estruturas que desempenham funções específicas no

interior da célula.

• Algumas organelas e estruturas presentes no citoplasma de uma célula

animal e suas PRINCIPAIS FUNÇÕES:



CITOPLASMA

• 1. Mitocôndria: participar do processo de respiração celular,

liberando energia para a célula.



CITOPLASMA

• 2. Lisossomo: participar da digestão celular.



CITOPLASMA

• 3. Retículo Endoplasmático: Sintetizar e transportar algumas

moléculas – Retículo Endoplasmático Liso e Retículo Endoplasmático

Rugoso.



CITOPLASMA

• 4. Centríolo: Processo de divisão celular, movimentos celulares e

formação dos cílios e flagelos.



CITOPLASMA

• 5. Complexo Golgiense: Secretar substâncias e armazenar moléculas

que serão posteriormente utilizadas pelo organismo.



CITOPLASMA

• 6. Ribossomo: Realizar a síntese de proteínas.



CÉLULA ANIMAL E CÉLULA VEGETAL

• “Todos os seres vivos são formados por células, mas elas não são todas iguais”.

• As células animais e vegetais apresentam algumas diferenças estruturais:



CÉLULA ANIMAL E CÉLULA VEGETAL

ALGUMAS DIFERENÇAS:

• A célula vegetal é mais rígida e possui forma mais definida, devido a presença

de uma parede celular externa – além da membrana plasmática.

• Os centríolos estão presentes APENAS nas células animais.

• Os cloroplastos e vacúolos estão presentes APENAS nas células vegetais.



PROCESSOS CELULARES

• As células apresentam processos que lhes permitem capturar moléculas do

meio extracelular para dentro do seu citoplasma.

• Esses processos podem acontecer de duas maneiras:

• FAGOCITOSE e PINOCITOSE



PROCESSOS CELULARES

• FAGOCITOSE: é o processo em que a célula engloba partículas grandes em

relação ao seu tamanho (ex.:bactérias, fungos ou protozoários).



PROCESSOS CELULARES

• PINOCITOSE: Partículas de tamanho menor em comparação com as da

fagocitose e, geralmente, são englobadas partículas líquidas.





NÚCLEO

• O núcleo contém em seu interior informações necessárias para o

funcionamento celular. Essas informações estão contidas em uma molécula

chamada ácido desoxirribonucleico (DNA) e são encaminhadas ao

citoplasma por meio de uma molécula sintetizada no núcleo denominada

ácido ribonucleico (RNA).



NÚCLEO

• Envoltório nuclear: Delimita o núcleo, separando as estruturas nucleares do citoplasma.

• Nucléolo: Parte dos RNAs presentes no nucléolo formará os ribossomos.

• Nucleoplasma: Preenche os espaços do núcleo.

• Cromatina: Contém informações necessárias para produção de proteínas, moléculas que

atuam no funcionamento celular. Formadora de cromossomos.




