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01. A membrana plasmática é determinante para o correto funcionamento das células e do organismo.  

a) Os desmossomos são especializações da membrana plasmática. No câncer, falhas na formação e/ou 
funcionamento dos desmossomos podem provocar a liberação de células tumorais (metástases) para outras 
partes do organismo. Você concorda com essa afirmativa? Explique.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
02. Há doenças que provocam o mau funcionamento dos desmossomos, e isto faz com que os tecidos 
“desmanchem” mais facilmente. Isto porque, os desmossomos: 
a) participam do reconhecimento entre células. 
b) permitem a troca de íons entre células e consequente comunicação entre elas. 
c) têm a função de vedar o espaço intercelular. 
d) ajudam na adesão entre células. 
e) formam a parede das células animais e vegetais 
 
03. A doença celíaca consiste em um distúrbio inflamatório do intestino delgado, que ocorre em indivíduos com 

sensibilidade ao glúten e à ingestão de trigo, centeio ou cevada. 

a) Qual especialização de membrana é diretamente prejudicada? 
_______________________________________________________ 
 
b) Qual sua função? 
_______________________________________________________ 
 
c) Quais os sintomas imediatos da destruição dessa especialização? 
_______________________________________________________ 
 
 
04. Segundo o Portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Pênfigo Foliáceo Brasileiro ou fogo selvagem 
é uma doença caracterizada pelo aparecimento de bolhas, feridas e crostas na pele e mucosas. Essa doença é 
causada pela destruição de estruturas que aumentam a adesão entre as células do tecido epitelial. 
Assinale a opção CORRETA que indica a estrutura que é responsável pela adesão entre as células. 
a) ribossomos. 
b) desmossomos. 
c) junções comunicantes. 
d) lisossomos. 
e) fagossomos. 

05. O tecido epitelial é caracterizado por apresentar células aderidas umas às outras. Essa dinâmica celular 
permite ao tecido a realização de importantes funções ao organismo. Qual das alternativas abaixo apresenta 
algumas das principais funções desempenhadas pelo tecido epitelial? 
a) Percepção de sensações e preenchimento 
b) Preenchimento e revestimento 
c) Condução de impulsos e proteção 
d) Proteção e percepção de sensações 
e) Revestimento e condução de impulsos. 
 

 



06. Os epitélios de revestimento podem ser classificados em relação ao número de camadas celulares e à forma 
das células presentes. Existem epitélios que apresentam apenas uma simples camada de células, entretanto, 
estas estão dispostas em diferentes alturas, conferindo ao tecido a impressão de que se trata de um epitélio 
formado por mais de uma célula. Esse tipo de tecido epitelial, em relação ao número de camadas celulares, 
recebe o nome de: 
a) Tecido epitelial simples estratificado 
b) Tecido epitelial cúbico 
c) Tecido epitelial de transição 
d) Tecido pseudoestratificado 
e) Tecido epitelial estratificado 
 
07. Uma das características presentes nos tecidos epiteliais é a ausência de vasos sanguíneos, em razão disso a 
nutrição das células epiteliais é feita através de qual dos processos apresentados abaixo? 
a) Osmose 
b) Difusão 
c) Transporte Ativo 
d) Fagocitose 
e) Pinocitose 
 

08. Observe a seguinte ilustração e conforme as perguntas abaixo, indique os números correspondentes desse 

fragmento de pele  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
a) Qual estrutura queratinosa está representada nesse fragmento de pele? 
b) Qual glândula multicelular secreta lipídio do tipo “sebo”? 
c) Qual glândula multicelular exócrina, libera secreção que auxilia na diminuição da temperatura? 
d) Nome dado ao tecido epitelial representado. 
 
09. A seguir uma ilustração representa a formação de dois tipos de glândulas no corpo humano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual das duas é exócrina? Justifique. 
___________________________________________________________________________________________ 
b) Qual das duas é endócrina? Justifique. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
10. Qual a principal constituinte química de anexos epidérmicos como pelos, penas, unhas e garras?  



GABARITO: 
01. a) Uma vez que os desmossomos são responsáveis pela forte união entre as células, caso sua atividade seja 
inibida, as células tumorais, agora livres, podem sofrer metástase. 
02. D 
03.  
a) Microvilosidades 
b) Aumentar a superfície de absorção do epitélio. 
c) Diarreia, desconforto abdominal. 
04. B 
05. D 
06. D 
07. B 
08.  
a) 1 (pelo). 
b) 3 (sebácea). 
c) 4 (sudorípara). 
d) 2 (epiderme). 
09.  
a) Esquerda (exócrina). Possui ducto ou canal para a eliminação da secreção. 
b) Direita (Endócrina). Possui conexão apenas com capilares sanguíneos, a secreção é lançada no sangue.  
 
10. Queratina, uma proteína. 

 


