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Tecido ósseo  

Teoria 

 

O Tecido Conjuntivo apresenta grande quantidade de substância intercelular e ao longo do desenvolvimento 

embrionário tem origem mesodérmica. Apresenta uma substância amorfa, também chamada de substância 

fundamental, que fica entre as células é fabricada pelo fibroblasto, e pode apresentar diferentes tipos de 

proteínas fibrosas.  

 

O tecido conjuntivo é bastante diversificado, e pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, 

tecido adiposo, tecido cartilagenoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo e tecido hematopoiético, estes últimos 

que veremos a seguir. 

 

Tecido ósseo 

Os ossos realizam a sustentação do corpo, auxiliam na sua movimentação e servem de proteção para 

diversos órgãos. Os ossos são rígidos, formados por colágeno e hidroxiapatita. Apresentam três tipos 

principais de células:  

• Osteoblastos → são células jovens responsáveis pela fixação de cálcio no tecido, e quando 

se tornam maduras formam os osteócitos 

• Osteócitos → formam a matriz óssea, calcificada, e ajudam a manter esta matriz íntegra 

• Osteoclastos → células que desmineralizam a matriz óssea, retirando cálcio dos tecidos e 

depositando no sangue. 
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O osso apresenta canais por onde passam nervos e vasos sanguíneos: os canais de Havers, que são 

longitudinais, e os canais de Volkmann, que ligam perpendicularmente os canais de Havers. A região mais 

interna do osso apresenta um aspecto esponjoso, enquanto a mais externa é compacta. Dentro do osso 

também é encontrada a medula óssea amarela e a vermelha (ossos longos). 

Os ossos ainda podem ser classificados quanto a sua forma: 

• Chato: ou plano, com formato achatado,  de espessura fina, como os ossos do crânio 

• Longo: com divisão de epífise (mais dilatada nas extremidades) e de diáfise (porção 

intermediária, mais fina), como o fêmur e o úmero 

• Curto: sem divisão de epífise/diáfise, de tamanho reduzido, como os ossos do carpo e a rótula 

• Irregulares: sem formato definido, como os ossos da vértebra 
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Exercícios 

1. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto 

ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. 

A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas 

de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. 

O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua 

semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir cálcio em diversos 

processos biológicos. 
FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. 

Química Nova, n. 21, 1998 (adaptado). 

 

Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o 

estrôncio-90 será acumulado predominantemente? 

a) Cartilaginoso. 

b) Sanguíneo. 

c) Muscular. 

d) Nervoso. 

e) Ósseo. 

 

 

2. O tecido ósseo é o principal constituinte do esqueleto humano que apresenta importantes funções 

mecânicas e fisiológicas. Os ossos são elementos vivos e possuem diferentes tipos celulares 

fundamentais para o funcionamento da estrutura. Leia atentamente as alternativas abaixo e marque a 

que corretamente corresponde às células que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea: 

a) Osteoblastos. 

b) Osteoclastos. 

c) Osteócitos. 

d) Osteômeros. 

 

 

3. Em uma partida de futebol, um jogador fraturou o fêmur. Considere os seguintes eventos, 

relacionados à recuperação da zona de lesão desse jogador. 

1. Preenchimento por proliferação do periósteo. 

2. Remoção de células mortas e de restos de matriz óssea, por fagocitose. 

3. Ossificação do tecido regenerado. 

4. Formação de calo ósseo com tecido ósseo primário. 

A ordem em que esses eventos ocorrem no processo de regeneração do tecido ósseo é: 

a) 1 – 3 – 4 – 2. 

b) 2 – 1 – 3 – 4. 

c) 3 – 2 – 1 – 4. 

d) 4 – 1 – 3 – 2. 

e) 3 – 4 – 2 – 1. 
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4. Pode(m) ser considerada(s) função(ões) dos ossos: 

I. Produzir queratina. 

II. Formar células do sangue. 

III. Atuar como local de reserva de minerais. 

Está(ão) correta(s): 

a) apenas I.  

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

 

5. Os nossos dentes, mesmo duros e resistentes, são modelados pelos aparelhos ortodônticos. As 

alternativas abaixo se referem ao tecido ósseo e ao seu mecanismo de reparação. 

 

 

 

Analise-as e assinale a correta. 

a) A formação do tecido ósseo pode ser por ossificação endocondral que ocorre a partir de uma 

membrana de tecido conjuntivo embrionário que serve de molde para o tecido ósseo. 

b) Os osteoclastos são células gigantes e uninucleadas, provenientes dos macrófagos, 

relacionados à regeneração e remodelação do tecido ósseo, pois liberam enzimas, que digerem 

a parte orgânica da matriz, contribuindo nesses processos. 

c) Durante a formação dos ossos, à medida que ocorre a mineralização da matriz, os osteoblastos 

ficam presos em lacunas, diminuem a atividade metabólica e transformam-se em osteócitos. 

d) A remodelagem óssea é um processo lento e difícil nos adultos e nas crianças, dependendo da 

atividade conjunta de destruição e reconstrução desempenhadas pelos osteócitos e condrócitos, 

respectivamente. 

e) Os ossos são envolvidos externa e internamente por membranas cartilaginosas vascularizadas, 

denominadas, respectivamente, de endósteo e periósteo. 

 

 

 

  

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2010/12/023.jpg


 
 

 

 

5 

Biologia 
 
 

Gabarito 

 

1. E 

O estrôncio-90 ao participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio, deve ser acumulado no 

tecido ósseo, no qual tem abundância de cálcio. 

 

2. A 

Os osteoblastos realizam a síntese de matéria orgânica no osso e fazem a deposição de cálcio. 

 

3. B 

Primeiro ocorre a remoção de células mortas e de restos de matriz óssea, por fagocitose, depois o 

preenchimento por proliferação do periósteo, gerando a ossificação do tecido regenerado. Por fim, a 

formação de calo ósseo com tecido ósseo primário. 

 

4. D 

A afirmativa I está errada, pois os ossos não produzem queratina. 

 

5. C 

A mineralização faz o osteoblasto se tornar osteócito, ficando prezo a matriz óssea. 

 

 

 


