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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Com relação ao tecido epitelial, analise os itens I, II e III e assinale a alternativa correta: 

I. Possui células justapostas, com pouca ou nenhuma substância intercelular. 

II. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção. 

III. É rico em vasos sanguíneos, por onde chegam o oxigênio e os nutrientes para suas células. 

 

a) somente I e III são verdadeiros 

b) somente II e III são verdadeiros 

c) somente I e II são verdadeiros 

d) somente um deles é verdadeiro 

e) todos são verdadeiros 

 

2. Com relação ao tecido epitelial, considere as afirmativas abaixo: 

I. O epitélio de revestimento do tipo prismático com microvilosidades é comum aos órgãos 

relacionados com a absorção, como o intestino delgado. 

II. As glândulas merócrinas, formadas pelo epitélio glandular, são aquelas que apresentam um ciclo 

secretor completo, ou seja, elaboram, armazenam e eliminam apenas a secreção. 

III. O epitélio pavimentoso estratificado queratinizado apresenta uma única camada de células e 

recobre a superfície corporal dos mamíferos. 

IV. As células epiteliais recebem a sua nutrição a partir do tecido conjuntivo subjacente, uma vez que 

o tecido epitelial é avascular. 

V. Denominamos glândulas endócrinas aquelas que lançam parte de seus produtos de secreção na 

corrente sanguínea e parte em cavidades ou na superfície do corpo. 

 

Assinale: 

a) se todas forem corretas. 

b) se todas forem incorretas. 

c) se I, II e III forem corretas. 

d) se I, IV e V forem corretas. 

e) se I, II e IV forem corretas. 

 

3. Observe a figura abaixo que representa um tecido epitelial glandular, a seguir analise as proposições: 
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I. A glândula salivar é um exemplo de glândula como ilustrado em C. 

II. Para formação das glândulas pelo tecido epitelial, ocorre a proliferação e a penetração das células 

do tecido epitelial no tecido conjuntivo, como ilustrado em A. 

III. O produto de secreção da glândula, ilustrado em C, é liberado diretamente na circulação 

sanguínea. 

IV. A glândula tireóide é um exemplo de glândula como ilustrado em B. 

V. O pâncreas, por apresentar atividade endócrina e exócrina, é considerado uma glândula mista. 

VI. As glândulas exócrinas mantêm sua conexão com o epitélio que as originou, e seus produtos são 

eliminados para o meio exterior pelo ducto até a superfície do corpo, ou até uma cavidade interna 

de um órgão, como ilustrado em B. 

 

São verdadeiras: 

a) I, II, IV e VI  

b) I, IV, V, VI 

c) II, III, V, VI 

d) II, III, IV, V 

e) Todas são verdadeiras 

 

4. A obesidade já se transformou num problema de saúde pública em vários países do mundo. As células 

que acumulam gordura no corpo chamam-se células adiposas ou adipócitos. Quanto às características 

dos adipócitos em adultos, é INCORRETO afirmar que: 

a) aumentam em número com a alimentação excessiva. 

b) são capazes de converter carboidratos em gordura. 

c) fazem parte de um tecido ricamente vascularizado. 

d) têm função de armazenar energia química para o organismo. 

e) são um tipo de célula do tecido conjuntivo frouxo. 

 

5. O tecido cartilaginoso pode ser encontrado na orelha, no nariz, na traqueia e nas articulações e possui 

algumas características que são comuns aos demais tecidos conjuntivos. Analise as proposições 

abaixo, quanto ao tecido cartilaginoso. 

I. As células jovens do tecido cartilaginoso são chamadas de condroblastos e as células adultas de 

condrócitos. 

II. As fibras colágenas e as fibras elásticas, em associação com proteínas e carboidratos, conferem 

consistência e flexibilidade ao tecido. 

III. O tecido cartilaginoso adulto é calcificado e apresenta os canais de Havers, responsáveis pela 

nutrição das células. 

IV. A abundância de glândulas mucosas, nervos e vasos sanguíneos permite a fácil regeneração deste 

tecido. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

6. -tronco, cinco vezes mais do que a medula óssea, compara 

o cirurgião plástico Ithamar Nogueira Stecchero, presidente da Associação Brasileira de Engenharia de 

Tecidos e Estudos das Células-Tronco. As células-tronco se transformam em fibroblastos, as células 

 
(Revista Veja, 19 de outubro de 2011.) 
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Em relação às três estruturas sublinhadas no texto acima, assinale a alternativa correta. 

a) As três pertencem a tipos diferentes de tecidos conjuntivos, sendo que a gordura pode ser 

chamada de tecido adiposo e a medula óssea é o tecido hemocitopoético. 

b) As três apresentam baixa taxa mitótica, sendo as células filhas responsáveis pela renovação de 

tecidos e produção de colágeno e elastina. 

c) Os fibroblastos apresentam alta taxa mitótica e podem se diferenciar em células adiposas, 

responsáveis pelo acúmulo de gordura. 

d) Apesar de ser rica em células-tronco embrionárias, a medula óssea pode acumular cinco vezes 

menos gordura. 

e) O tecido adiposo contém fibroblastos, células de alta taxa mitótica e consideradas células-tronco, 

responsáveis pela produção de colágeno e elastina. 

 

7. O choque anafilático é uma reação alérgica intensa que ocorre minutos após a exposição a uma 

substância causadora de alergia, o alérgeno. Essa reação é mediada por determinadas substâncias 

como a histamina, em células da mucosa respiratória, mucosa intestinal e epiderme. Os tipos celulares 

mais associados a esse tipo de reação são denominados: 

a) Neutrófilos. 

b) Mastócitos. 

c) Macrófagos. 

d) Linfócitos. 

 

8. Durante a maratona de São Paulo, no dia 2/6/2007, discutiu-se a diferença entre o tempo necessário 

para completar o percurso para indivíduos do sexo masculino e feminino. Segundo entrevistas com 

especialistas no assunto, uma das razões para o maior desempenho do homem em relação à mulher 

seria que ele suportaria uma concentração mais alta de ácido láctico nos músculos durante a corrida. 

Esse acúmulo de ácido láctico nos músculos é devido a:  

a) excesso de oxigênio no sangue, causado pelo aumento da freqüência cardíaca. 

b) excesso de gás carbônico no sangue pela dificuldade de sua eliminação pela respiração. 

c) aumento de temperatura corporal causado pelo esforço físico muscular. 

d) fermentação nos músculos pelo aumento da demanda de energia durante a corrida.  

e) diminuição da temperatura interna pela perda de calor durante o esforço realizado. 

 

9. Os animais utilizam-se dos músculos para movimentar o corpo ou partes dele. É graças à atividade 

muscular que conseguem andar, nadar, correr etc. Sobre este assunto, observe a figura adiante e 

analise as proposições a seguir.  

 
I. As fibras musculares esqueléticas apresentam em seu citoplasma finíssimas fibras contráteis, as 

miofibrilas (1).  

II. Cada miofibrila é formada por uma seqüência linear de sarcômeros (2).  

III. Cada sarcômero é constituído por filamentos protéicos de actina (4) e miosina (3).  

IV. A presença de íons cálcio (Ca++) no líquido intracelular é uma condição necessária para que ocorra 

a contração dos sarcômeros (6).  

V. No relaxamento dos sarcômeros (5), não há gasto de ATP.  
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Está(ão) correta(s) apenas:  

a) I e II  

b) III 

c) IV 

d) III e IV  

e) I, II e IV 

 

10. Preocupados com a boa forma física, os freqüentadores de uma academia de ginástica discutiam sobre 

alguns aspectos da musculatura corporal. Nessa discussão, as seguintes afirmativas foram feitas: 

I. O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo humano. 

II. O tecido muscular liso é responsável direto pelo desenvolvimento dos glúteos e coxas. 

III. O tecido muscular estriado cardíaco, por ser de contração involuntária, não se altera com o uso 

de esteróides anabolizantes. 

 

Analisando as afirmativas, pode-se afirmar que: 

a) apenas II e III estão corretas. 

b) apenas I está correta. 

c) apenas II está correta. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) apenas I e II estão corretas 
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Exercícios  
 

1. c 

a afirmativa III está errada, pois o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos. 

 

2. e 

a afirmativa III está errada, pois o epitélio pavimentoso estratificado possui várias camadas chamadas de 

estratos. A afirmativa V está errada pois a glândula endócrina só lança suas secreções no sangue e não 

em cavidades. 

 

3. c 

a afirmativa I está errada, pois a glândula salivar é exócrina e está ilustrado em B. A afirmativa IV está 

errada, pois a tireóde é uma glândula endócrina e libera sua secreção no sangue, portanto está ilustrada 

em C. 

 

4. a 

na verdade com a alimentação excessiva, ela vai aumentar o seu volume, podendo ter até 90% de seu 

volume preenchido por gordura. 

 

5. c 

a calcificação de um tecido e os canais de Havers são encontrados no tecido ósseo e não no cartilaginoso. 

 

6. a 

os adipócitos possuem a função de armazenar gordura, já a medula óssea pertence ao tecido 

hematopoiético e produzem hemácias (glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e plaquetas. 

Por fim, os fibroblastos secretam elastina e colágeno presente no TCPD. 

 

7. b 

os mastócitos são as células de defesa responsáveis pelas reações alérgicas. 

 

8. d 

a grande demanda de energia causada pela atividade intensa pode levar o músculo a fazer fermentação 

lática. 

 

9. e 

a afirmativa III está errada devido ao filamento de actina ser o de número 3 e o de miosina ser o de número 

4. A afirmativa V está errada, pois tanto no relaxamento, quanto na contração, há gasto de ATP. 

 

10. b 

a afirmativa II está errada, pois o músculo dos glúteos e coxas fazem parte do músculo estriado 

esquelético. A afirmativa III está errada, pois o uso de anabolizantes altera a atividade do músculo 

estriado cardíaco. 


