
 

INSTRUÇÕES: Em grupos de 5-6 pessoas, preencher a “cruzadinha” com base na matéria lecionada até o momento. 

 

 
Vertical 

 
1. Proteína que fica ancorada na membrana plasmática e atua reconhecendo moléculas. 
2. Classe de moléculas encarregadas de transmitir uma mensagem para a célula. 
3. Fenômeno que ocorre com uma hemácia quando inserida em um meio hipotônico. 
5. Tipo de transporte onde o solvente se desloca do meio mais diluído para o menos diluído. 
7. Tipo de transporte ativo onde a bomba utiliza o gradiente de concentração de uma molécula para empurrar outra 

contra o gradiente. 
8. Átomos carregados eletricamente. 
9. Permease de glicose. 
10. Porção hidrofílica da membrana plasmática. 
11. Íon que fica mais concentrado do lado de dentro da célula por conta da atividade da bomba de Na+/K+ ATPase. 
13. Ser vivo capaz de produzir sua própria fonte de energia. 
15. Obtém sua energia através da alimentação. 
17. Proteínas capazes de empurrar moléculas através da membrana plasmática contra o gradiente de concentração. 
19. Estruturas que ficam dentro da célula e realizam reações químicas. 
21. Porção hidrofóbica da membrana plasmática. 
22. Estrutura que fica dentro da célula eucarionte que armazena o material genético. 
 

 

Horizontal 

 
4. Fenômeno que ocorre com uma hemácia quando inserida em um meio hipertônico. 
6. Tipo de transporte onde o soluto se espalha a favor do gradiente de concentração. 
10. Reação química realizada pela célula autótrofa. 
12. Doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia, resultado de um problema na captação de glicose pela célula. 
14. Molécula que forma a bicamada da membrana plasmática. 
16. Molécula conhecida como “moeda energética”. 
18. Íon que fica mais concentrado do lado de fora da célula por conta da atividade da bomba de Na+/K+ ATPase. 
20. Uma molécula de nutriente para a célula humana que é produzida pela célula vegetal. 
23. Proteínas com uma abertura que conecta o meio interno e externo da célula. 
24. Proteínas que facilitam a passagem de moléculas complexas através da membrana plasmática. 
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