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ESCOLA SECUNDÁRIA DE JAIME MONIZ 
 Disciplina: Biologia e Geologia -10° ano                                                     Ano Lectivo 20___/20___ 
 Modulo 1: Obtenção da matéria pelos seres autotróficos 
 Tema: Mecanismo da fotossíntese 
 Nome: ____________________________________________________________Nº:____ T: _____ 
 

FICHA DE TRABALHO N° 
 

Embora sejam estruturas membranares, as mitocôndrias e os cloroplastos não se incluem nos 
constituintes do sistema endomembranar devido a sua estrutura peculiar, modo de formação e possibilidade 
que apresentam de crescimento e divisão. Estes organelos mostram analogias de estrutura e função, 

apresentando-se ambos compartimentados por membranas internas de grande superfície. 
As mitocôndrias e os cloroplastos possuem também ribossomas e DNA (acido desoxirribonucleico) 

que programa a síntese de algumas das suas proteínas. Por terem estas características e por possuírem a 
propriedade de se dividir, as mitocôndrias e os cloroplastos são considerados organelos semiautónomos. 

 
No entanto, estes organelos apresentam algumas características estruturais diferentes. 
 

Fig. 1 Ultra-estrutura da mitocôndria e do cloroplasto. 

 
 

 
1. Leia com atenção os seguintes textos e complete os espaços. 
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Mitocôndrias 
As Mitocôndrias são organelos celulares que se encontram dispersos no hialoplasma de todas as células eucarióticas, 
podendo assumir diferentes formas: esférica, discóide ou em bastonete. O número varia com o tamanho da célula e com 
a actividade fisiológica, existindo por exemplo, uma única nas células de algumas espécies de algas, aproximadamente 
mil nas células do fígado e varias dezenas de milhar em grandes células como a amiba. A forma e a posição das 
mitocôndrias também se modificam ao longo da vida da célula e segundo o seu estado fisiológico. Só o microscópio 
electrónico permitiu conhecer a sua ultra-estrutura. As mitocôndrias possuem uma dupla membrana: a) 
______________________, que separa a mitocôndria do hialoplasma; b) ______________________, que forma uma 
série de pregas orientadas para o interior da mitocôndria. Estas pregas, chamadas c) ______________________, 
aumentam muito a superfície da membrana interna. 
 
O espaço compreendido entre duas membranas mitocondriais chama-se d) ______________________ o espaço que 
fica para dentro da membrana interna é ocupado pela e) ______________________ por uma substância finamente 
granulosa. 
 
As membranas da mitocôndria mostram, ao microscópio e!ectrónico,  estrutura geral das membranas celulares, ou seja, 
uma estrutura trilamelar. Há, no entanto, diferenças estruturais entre as duas membranas da mitocôndria. Técnicas 
especiais de observação evidenciam, na face matricial da membrana interna uma grande quantidade de estruturas 
esféricas As Mitocôndrias são a sede de importantes fenómenos respiratórios, constituindo locais de intensa produção de 
f) ______________________. 
 

Cloroplastos 
Os cloroplastos são organelos de forma variada, tendo os das plantas superiores forma lenticular ou ovóide e medindo 
cerca de 3 a 10 µm de espessura. Encontram-se em suspensão no hialoplasma e são delimitados por uma dupla 
membrana. A membrana interna emite, para o interior do cloroplasto, vesículas achatadas, designadas por lamelas, que 
se estendem segundo o eixo maior do cloroplasto. 
Em certas zonas as lamelas apresentam-se empilhadas, lembrando um conjunto de moedas sobrepostas. A cada uma 
dessas estruturas dá-se o nome de g)______________________ (plural, grana). Designam-se por h) 
______________________ as zonas lamelares que unem as regiões de grana. Cada uma das lamelas que constituem 
os grana ou os intergrana tem o nome de i) ______________________. Os pigmentos fotossintéticos estão contidos nas 
membranas dos tilacóides. 
Os dois tipos de estruturas lamelares (grana e intergrana) estão mergulhados num material amorfo, o J) 
______________________, onde se encontram também partículas de amido e gotículas de lípidos. 
Os cloroplastos têm grande importância biológica, pois é neles que se realiza a ______________________ uma função 
essencial no mundo vivo. 

 


