
         
 
 

Conteúdo Bibliografia sugerida para leitura: 
Formação da membrana, proteínas de membrana e transportes 
através da membrana. 
 

Fisiologia Básica – Rui Curi e Joaquim Procópio, 1a edição 
(capítulos: 3-6;8-9); 
Fisiologia Humana – EricWidemaier e cols. – 12a edição 
(capítulos: 4,6,9) 

 
 

1. Explique a importância da permeabilidade seletiva da membrana plasmática 

2. Cite os principais elementos da membrana plasmática. 

3. Cite os principais receptores de membrana. 

4. Diferencie receptores ionotrópicos de metabotrópicos. 

5. Cite exemplos de receptores ionotrópicos e metabotrópicos. 

6. Exemplifique 2 vias de sinalização intracelular através de algum GPCR. 

7. Explique as principais características da membrana plasmática que permitem a sua seletividade. 
 

8. Defina e explique o que é difusão. 
 

9. Explique as variáveis determinantes da difusão. 
 

10. Defina e explique osmose. 
 

11. Em dois casos (A e B), as concentrações do soluto X em dois compartimentos de 1l separados por uma 
membrana através do qual X pode  sofrer difusão são: 

 Concentração de X em mM 
Caso Compartimento 1 Compartimento 2 
A 3 5 
B 32 30 

a) Em que sentido o fluxo de X irá ocorrer no caso de A e no caso de B? 
b) Quando for alcançado o equilíbrio de difusão qual será o concentração de soluto em cada 

compartimento, no caso de A e no caso de B? 
c) A irá alcançar o equilíbrio na mesma velocidade de B? Explique. 

 
12. A difusão simples segue uma mecânica Newtoniana? Explique. 

 
13. Qual a relação entre o equilíbrio das concentrações de um soluto e a difusão simples? 

 
14. Defina difusão facilitada. 

 
15. Qual a diferença elementar entre difusão simples e facilitada? 

 
16. Discuta osmose e o estado da célula quando na presença de LECs hipertônicos e hipotônicos. 
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17. Defina transporte ativo. 
 

18. Qual a diferença entre transporte ativo e difusão? 
 

19. Defina transporte ativo primário. 
 

20. Discuta sobre o transporte ativo primário e sua importância eletrogênica. 
 

21. Qual a diferença entra transporte ativo primário e secundário? 
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