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APRESENTAÇÃO
Um bom planejamento é determinante para a sua preparação
de sucesso na busca pela tão almejada aprovação. Por isso, pensando no máximo aproveitamento de seus estudos, esse livro foi
organizado de acordo com os itens exigidos no Edital de 23 de
setembro de 2021 da PC-RJ, para o cargo de Técnico em Necropsia.
O conteúdo programático foi sistematizado em um sumário,
facilitando a busca pelos temas do edital, no entanto, nem sempre a banca organizadora do concurso dispõe os assuntos em
uma sequência lógica. Por isso, elaboramos este livro abordando todos os itens do edital e reorganizando-os quando necessário, de uma maneira didática para que você realmente consiga
aprender e otimizar os seus estudos.
Ao longo da teoria, você encontrará boxes – Importante e Dica
– com orientações, macetes e conceitos fundamentais cobrados nas provas e a seção Hora de Praticar, trazendo exercícios
gabaritados da banca FGV, organizadora do certame.
A obra que você tem em suas mãos é resultado da competência
de nosso time editorial e da vasta experiência de nossos professores e autores parceiros – muitos também responsáveis pelas
aulas que você encontra em nossos Cursos Online – o que será
um diferencial na sua preparação. Nosso time faz tudo pensando
no seu sonho de ser aprovado em um concurso público. Agora é
com você!
Intensifique ainda mais a sua preparação acessando os conteúdos complementares disponíveis on-line para este livro em
nossa plataforma: Curso Bônus com 5 horas de videoaulas. Para
acessar, basta seguir as orientações na próxima página.
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HUMANA
PARTE GERAL: CORPO HUMANO - ÓRGÃOS E SISTEMAS
A CÉLULA - CÉLULA PROCARIOTA E CÉLULA EUCARIOTA
Considerando sua constituição e estrutura, as células são classificadas em dois tipos básicos: procariontes e
eucariontes, além de apresentarem diferentes formas e funções em um organismo. Observe as particularidades
de cada tipo a seguir.
Células Procariontes
São células que apresentam o material genético disperso no citoplasma, ou seja, não possuem núcleo envolvido por membrana nuclear. São encontradas no Reino Monera (Archaea e Bactéria). Exemplos: bactérias e
cianobactérias.
Mesossomo
Citoplasma

Nucleótido
(DNA)

Flagelo

Parede celular
Ribossomos
Plasmídeo

Cápsula
Fímbrias

z Estruturas que Constituem esse Tipo Celular e suas Funções:
ESTRUTURA CELULAR

FUNÇÃO DESEMPENHADA

Membrana plasmática

Delimita a célula ao separar os meios interno e externo; regula o transporte de substâncias que entram e saem através da permeabilidade seletiva

Citoplasma

Composto por citosol ou hialoplasma (parte líquida) e partículas sólidas, como os
ribossomos. Mantêm movimentos constantes de seu material

Nucleoide

Material genético (DNA) disperso no citoplasma, ou seja, aquele que não é envolvido
por membrana nuclear

Cápsula

Camada de muco composta principalmente por polissacarídeos; proteção contra o
ressecamento, protege contra o ataque de anticorpos dos organismos infectados e
pode ajudar em processos de adesão a outras células

Parede celular

Proteção e sustentação da célula, permitindo uma forma específica. Externa à
membrana plasmática. É impermeável e constituída por peptideoglicano (exceção:
Archaea)

Estruturas locomotoras

Permitem movimentação. Exemplos: flagelos

Pili e fímbrias

Estruturas semelhantes a fios de cabelo, permitem adesão a células animais ou até
mesmo durante a troca de material genético entre bactérias

Ribossomos

Síntese de proteínas

Plasmídeos

DNA circular

Mesossomo

Invaginação da membrana plasmática. Associado a processos respiratórios em
bactérias
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Células Eucariontes
As células eucariontes são aquelas que possuem um núcleo verdadeiro, ou seja, o material genético dessas
células é envolto por uma membrana nuclear, denominada carioteca. Normalmente, são maiores do que as procariontes. Possuem estruturas membranosas em seu interior, as chamadas organelas.
São classificadas em dois tipos: animal e vegetal. São encontradas em todos os grupos, com exceção do Reino
Monera (único grupo procarionte).
� Célula Eucarionte Animal
Aparelho de
Golgi

Lísossomo Ribossomo

Membrana Plasmática
Citoplasma
Retículo
Endoplasmático
Rugoso
Peroxissomo

Centríolo
Núcleo

Retículo
Endoplasmático Liso

z Célula Eucarionte Vegetal
Membrana Plasmática
Aparelho de
Golgi

Parede Celular
Ribossomo
Citoplasma
Vacúolo

Cloroplasto
Mitocôndria

Peroxissomo
Retículo
Endoplasmático

Núcleo

COMPONENTES CITOPLASMÁTICOS
COMPONENTES COMUNS A TODAS AS CÉLULAS (PROCARIONTES E EUCARIONTES)
Membrana Plasmática

Delimita a célula ao separar os meios interno e externo. Regula o transporte de substâncias que entram e saem através da permeabilidade seletiva. Constituição lipoproteica (ver
com detalhes no tópico “Membrana plasmática”, mais adiante)

Material genético

Sequências de nucleotídeos (DNA). Envolvido pela carioteca. Define as características
que serão expressas (o fenótipo do organismo)

Citoplasma

Citosol (parte líquida) + organelas (parte sólida). Apresenta constante movimento de seus
componentes

Ribossomos

Síntese de proteínas. Encontram-se livres no citoplasma ou aderidos ao Retículo Endoplasmático Rugoso. Também podem ser encontrados no interior de mitocôndrias e
cloroplastos
COMPONENTES EXCLUSIVOS DE CÉLULAS EUCARIONTES

Carioteca
(membrana
nuclear)
Mitocôndrias
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Individualiza o DNA

Apresentam membrana dupla, DNA próprio (DNA mitocondrial) e são divididas em três regiões (matriz mitocondrial, cristas mitocondriais e espaço intermembranas). Atuam na respiração celular (metabolismo celular, produção de energia para a célula) — produção de ATP

COMPONENTES EXCLUSIVOS DE CÉLULAS EUCARIONTES
Sistema
Golgiense
Peroxissomos

Conjunto de bolsas membranosas achatadas e empilhadas (cisternas), as quais formam e liberam
pequenas vesículas. Tem como função a secreção celular. Processa, empacota e envia substâncias
que vieram do retículo endoplasmático para fora das células, através de vesículas. Pode também
produzir alguns polissacarídeos da parede celular de plantas
Desintoxicação. Degradam H2O2. Protegem contra o estresse oxidativo

Conjunto de membranas que se ramifica, formando tubos e bolsas achatadas. Pode ser considerado
uma continuação da membrana nuclear. Divide-se em dois tipos:
� Liso: Não possui ribossomos aderidos em sua membrana. Realiza síntese de lipídeos (gorduras)
e esteroides, hidrólise de glicogênio em células animais e atua na modificação química de drogas e
Retículo
pesticidas. Normalmente é encontrado em grande quantidade em células do fígado
Endoplasmático
� Rugoso: Apresenta ribossomos aderidos. Síntese de proteínas que serão excretadas, enviadas
para fora da célula. Presente em grande quantidade em células que secretam grande quantidade de
moléculas proteicas. Exemplo: glândulas que secretam enzimas digestivas e células de defesa que
secretam anticorpos, visto que enzimas e anticorpos são substâncias proteicas
COMPONENTES EXCLUSIVOS DE CÉLULA ANIMAL
Organela

Função desempenhada na célula

Centríolos

Importantes em processos de divisão celular (mitose e meiose). Também formam o citoesqueleto celular, ajudando a dar uma forma para a célula, da mesma maneira que um esqueleto ósseo
em um organismo

Lisossomos

São formados pelo Complexo Golgiense. Têm função de digestão intracelular (fagocitose e pinocitose). Possuem enzimas digestivas em seu interior, as hidrolases ácidas, peptidases, proteases,
lipases etc. Encontrados de forma concentrada no acrossomo do espermatozoide, por exemplo
COMPONENTES EXCLUSIVOS DE CÉLULA VEGETAL
Sustentação. Dá formato à célula, como um esqueleto. Constituída de celulose

Cloroplasto

Apresentam membrana dupla e DNA próprio. Dividido em estroma e tilacóides. Realizam fotossíntese, processo que possibilita transformar energia luminosa (solar) em química (açúcar
— glicose)

Vacúolo

Armazenamento de água. Em alguns casos, pode conter enzimas digestivas, atuando em função similar a dos lisossomos (presentes em células animais)

Importante: Existe uma teoria denominada teoria da endossimbiose, que consiste na hipótese de que mitocôndrias e cloroplastos se originaram a partir de uma célula procarionte. Dessa forma, ambos foram fagocitados,
de maneira independente, por uma célula eucarionte e passaram a viver em simbiose desde então. As provas
dessa teoria baseiam-se no fato de que essas duas organelas apresentam membrana dupla e DNA próprio.
MEMBRANA PLASMÁTICA
A membrana celular é constituída por carboidratos, lipídeos e proteínas. Sua organização é estabelecida de
acordo com o modelo mosaico fluido, ou seja, apresenta uma bicamada lipídica (fosfolipídios) que permite a
movimentação de estruturas conectadas a ela. Esses lipídeos mantêm a integridade e estabilização da membrana.
Proteínas associadas à membrana plasmática permitem a passagem de substâncias através da membrana e
podem atuar no reconhecimento de sinais químicos vindos do meio externo. Carboidratos podem ser encontrados
apenas na parte externa da membrana plasmática e têm a importante missão de reconhecimento de patógenos,
por exemplo.
Ademais, a membrana celular apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, seleciona moléculas que podem
entrar e sair da célula.
É importante compreender também os tipos de transporte realizados através da membrana. Eles podem ser
classificados como passivos ou ativos.
No transporte passivo, consideramos que não ocorre gasto de energia, ou seja, a passagem de substâncias é
a favor do gradiente de concentração (do lado onde a substância está mais concentrada para o lado em que ela
está menos concentrada).
Além disso, o transporte passivo é subdividido em dois tipos: osmose e difusão. Na osmose, temos a passagem
de solventes através da membrana, sendo a água o solvente universal. Já na difusão temos a passagem de solutos.
Quando esses solutos atravessam diretamente a membrana, ou mesmo através de poros presentes na membrana,
dizemos que é um caso de difusão simples. Entretanto, se os solutos atravessarem a membrana com a ajuda de
proteínas, teremos um caso de difusão facilitada.
E quando o transporte não for a favor do gradiente de concentração? Quando a substância atravessa a membrana, indo de onde está menos concentrada para onde ela está mais concentrada, dizemos que o transporte ocorre contra o gradiente de concentração. Nesse caso, o transporte é classificado como um transporte ativo, pois
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