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Tecido conjuntivo propriamente dito 

Teoria 

 

O Tecido Conjuntivo tem como principal característica a grande quantidade de substância intercelular e a 

origem mesodérmica. A substância amorfa que fica entre as células é fabricada pelo fibroblasto. Estas células 

originarão outros tipos de células do tecido conjuntivo. Ele pode ser dividido em tecido conjuntivo 

propriamente dito, tecido ósseo, tecido cartilagenoso, tecido hematopoiético e tecido adiposo. 

 

Tecido Conjuntivo propriamente dito 

Sustenta e nutre outros tecidos que não possuem vascularização, e é considerado um tecido de 

preenchimento e sustentação. Também são encontrados em tendões, ligamentos e serosas. 

Este tecido possui substância intercelular que é dividido em: 

• Parte Amorfa → constituído por água e ácido hialurônico 

• Fibras Proteicas → constituído por colágeno, elastina ou reticulina 

 

Entre as células que constituem este tecido, os fibroblastos ou fibrócitos são as células que irão dar origem 

às fibras que podem ser fibras colágenas (que são formadas de colágenos e resistentes à tração), fibras 

elásticas (que são formadas de elastina e conferem elasticidade) e fibras reticulares (compostas por 

reticulina, conferem sustentação). 

Outras células deste tecido estão relacionadas a defesa do organismo, sendo: 

• Macrófagos (Monócito) → ação fagocitária contra corpos estranhos 

• Plasmócitos (Linfócito B) → produzem anticorpos 

• Mastócitos (Basófilo) → produzem histamina (vasodilatador) e heparina (anticoagulante) 

 

 

 

O TCPD pode ser classificado em: 

• Frouxo – pouco colágeno e fibras e possuem função de preenchimento de órgãos e vasos 

• Denso – muito colágeno e fibras, sendo compostas por: fibras modeladas (tendões e ligamentos) e não-

modeladas (derme)   
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Exercícios 

 

1. O tecido conjuntivo possui três tipos de fibras: colágenas, reticulares e elásticas. Com relação a elas, 

analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA: 

a) As fibras colágenas, assim como as elásticas, são constituídas de microfibrilas de colágeno, que 

se unem formando as fibrilas de colágeno, que, por sua vez, se unem, formando as fibras de 

colágeno. 

b) As células de certos órgãos, como o baço e os rins, são envolvidas por uma trama de sustentação 

constituída de fibras reticulares, cujo principal componente é a elastina, uma escleroproteína. 

c) Os pulmões são órgãos facilmente sujeitos à expansão de volume, pois são ricos em fibras 

elásticas, constituídas de elastina, proteína cuja principal função é dar elasticidade aos locais onde 

se encontram. 

d) Quanto maior a quantidade de colágeno nos tecidos, maior a elasticidade, como, por exemplo, nos 

tendões, onde o colágeno se distribui em uma só direção, enquanto que o cordão umbilical forma 

uma malha difusa entre as células dos tecidos. 

e) As fibras colágenas são constituídas da proteína colágeno, polimerizadas fora das células, a partir 

do tropocolágeno sintetizado pelos macrófagos..  

 

 

2. O esquema abaixo mostra alguns dos componentes do tecido conjuntivo frouxo. 

 

Assinale a alternativa correta em relação ao tecido conjuntivo frouxo. 

a) Nele não ocorre vascularização. 

b) Ele apresenta distribuição corporal restrita. 

c) A célula marcada com a seta 1 é um fibroblasto. 

d) A célula marcada com a seta 2 é uma hemácia. 

e) As fibras assinaladas com as setas 3 são de actina e miosina..  
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3. Podemos classificar os tecidos conjuntivos de acordo com suas funções. Com relação aos diferentes 

tipos de tecido conjuntivo, considere as afirmativas abaixo. 

I. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é muito flexível, possui poucas fibras de colágeno e 

as células características estão imersas na substância fundamental amorfa. 

II. O tecido conjuntivo propriamente dito denso possui grande resistência a trações e pode ser de 

três tipos: modelado, não modelado e fibroso. 

III. O tecido conjuntivo denso não modelado compõe os tendões e os ligamentos. 

IV. O tecido conjuntivo denso fibroso forma a derme e os envoltórios de cartilagens. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e IV. 

b) I, II e III. 

c) II e IV. 

d) II, III e IV. 

 

 

4. No que respeita ao tecido conjuntivo, assinale a alternativa correta. 

a) Uma das funções dos tecidos conjuntivos é formar resistentes membranas protetoras que 

envolvem órgãos viscerais. 

b) No tecido adiposo, em razão do acúmulo de gotículas lipídicas, o núcleo é localizado sempre no 

centro da célula. 

c) O tecido hemocitopoiético (ou hematopoiético) é representado pelas hemácias, leucócitos e 

plaquetas. 

d) O tecido cartilaginoso é um tecido elástico encontrado no interior dos ossos longos. 

e) As células que formam o tecido conjuntivo são ricas em fibras produzidas pelos condroblastos. 

 

 

5. O tecido conjuntivo encontrado nos tendões que unem os músculos aos ossos é classificado como. 

a) tecido conjuntivo frouxo. 

b) tecido conjuntivo cartilaginoso. 

c) tecido conjuntivo denso modelado. 

d) tecido conjuntivo denso não-modelado. 

e) Tecido conjuntivo pseudoestratificado.  
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Gabarito 

 

1. C 

Nos pulmões, devido ao movimento respiratório, ele precisa se expandir e contrair para que haja a troca 

gasosa. Assim, ele necessita de fibras elásticas para que possa fazer estes movimentos. 

 

2. C 

Os números indicados na célula equivalem: 

1 - fibroblasto : formar a substância fundamental amorfa do tecido conjuntivo propriamente dito 

2 - mastócito: produzem histamina (vasodilatador) e heparina (anticoagulante) 

3 - fibra elástica: formadas de elastina e conferem elasticidade.  

 

3. A 

II é incorreta pois o tecido pode ser modelado ou não modelado (este, também chamado de fibroso). III 

é incorreta pois os tendões e ligamentos são tecidos conjuntivos densos modelados. 

 

4. A 

As cápsulas de órgãos, como do fígado e baço, são formadas por tecido conjuntivo denso modelado. 

 

5. C 

O tecido encontrado nos tendões precisa ser forte para fazer essa ligação do osso com o músculo em 

movimento. Por isso o tipo de tecido é o denso modelado. 

 

 


