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 Tecidos Epiteliais e Conjuntivos 
 
1. Um agrupamento de células diferenciadas e especializadas na execução de uma função 
biológica denomina-se tecido, que são classificados em tecido epitelial, conjuntivo, muscular e 
nervoso. São os tecidos que constituem os órgãos e estes constituem os sistemas. Os sistemas 
por sua vez, comandam as atividades vitais nos seres vivos.   
 
Nesse contexto, é incorreto afirmar que o tecido epitelial 

a) constitui-se de dois tipos básicos: o primeiro, de revestimento ou protetor e o segundo, 
glandular ou secretor. 

b) é formado por células justapostas, geralmente poliédricas, e apresenta escassez de 
substâncias intercelulares, tendo como principal função revestir e proteger as superfícies 
do organismo. 

c) apresenta elevada quantidade de substância intercelular e suas células possuem formas e 
funções bastante variadas com diversas especializações. 

d) pode ser classificado quanto ao número de camadas e ao formato das células, tais como: 
pavimentoso simples e estratificado, cúbico simples e estratificado e prismático simples. 

e) é identificado no revestimento da traqueia e dos brônquios como pseudo-estratificado e no 
revestimento interno da bexiga como estratificado de transição. 

 
 
2. Para amenizar rugas e vincos na pele sem intervenção do bisturi, os médicos contam com 
algumas substâncias como o colágeno, o silicone e os ácidos (Restylane e afins), que apresentam 
atividade fraca quando aplicadas na pele por uso externo, mas mostram bons resultados quando 
injetadas na derme. Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta. 

a) A derme é a camada mais externa da pele, e sua localização facilita a atuação das 
substâncias, que vão atuar no tecido epitelial. 

b) A derme, composta de tecido conjuntivo, é quem confere elasticidade e resistência à pele, 
e a aplicação interna dessas substâncias atua no preenchimento dos locais falhos. 

c) A perfeita união entre as células epiteliais faz com que o epitélio seja totalmente 
impermeável à água e a essas substâncias. 

d) As substâncias, quando aplicadas pelo uso externo, estimulam a duplicação das camadas 
do tecido epitelial da derme, mas a camada de queratina não permite que atuem na derme. 

e) As glândulas exócrinas presentes no tecido epitelial atuam como barreiras físicas e 
químicas, impedindo a passagem das substâncias até a derme, evitando sua atividade. 

 
 
3. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, 
dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para 
definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela:  
 
Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, 
constata-se que  

a) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela 
coagulação sanguínea.  
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b) o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis 

pela coagulação sanguínea.  
c) a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são 

responsáveis pela defesa imunológica.  
d) o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são 

responsáveis pelo transporte de gases no sangue.  
e) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo 

transporte de oxigênio no sangue. 
 
 
4. O osso, apesar da aparente dureza, é considerado um tecido plástico, em vista da constante 
renovação de sua matriz. Utilizando-se dessa propriedade, ortodontistas corrigem as posições 
dos dentes, ortopedistas orientam as consolidações de fraturas e fisioterapeutas corrigem defeitos 
ósseos decorrentes de posturas inadequadas. A matriz dos ossos tem uma parte orgânica 
proteica constituída principalmente por colágeno e uma parte inorgânica constituída por cristais de 
fosfato de cálcio, na forma de hidroxiapatita. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre tecido ósseo, é correto afirmar: 

a) A matriz óssea tem um caráter de plasticidade em razão da presença de grande 
quantidade de água associada aos cristais de hidroxiapatita. 

b) A plasticidade do tecido ósseo é resultante da capacidade de reabsorção e de síntese de 
nova matriz orgânica pelas células ósseas. 

c) O tecido ósseo é considerado plástico em decorrência da consistência gelatinosa da 
proteína colágeno que lhe confere alta compressibilidade. 

d) A plasticidade do tecido ósseo, por decorrer da substituição do colágeno, aumenta 
progressivamente, ao longo da vida de um indivíduo. 

e) A matriz óssea é denominada plástica porque os ossos são os vestígios mais duradouros 
que permanecem após a morte do indivíduo. 

 
 
5. Tecido conjuntivo que forma o esqueleto de alguns animais vertebrados como o tubarão e a 
raia, que se caracteriza por apresentar resistência e flexibilidade, além de ser o único tecido 
conjunto avascular. Estamos falando do tecido conjuntivo: 

a) epitelial 
b) ósseo 
c) cartilaginoso 
d) propriamente dito 
e) hematopoiético 
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 Gabarito 
 

1. C 
2. B 
3. A 
4. B 
5. C 


