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04/09/2020: 1º ano EM (3º bimestre) 

DISCIPLINA: BIOLOGIA I – EXERCÍCIOS SOBRE TECIDOS CONJUNTIVOS (pesquisa) 

PROFESSOR: ANDERSON 

01 a 04, retirados de “Praticando” da apostila SAE. 
01. Analise a figura de um corte histológico de um tipo especial de tecido conjuntivo e as suas 
características descritas no texto. 

 

É um tipo de tecido conjuntivo de consistência rígida, que tem função de sustentação e de revestimento 

de superfícies articulares. Suas células, condrócitos e condroblastos são responsáveis pela formação das 

fibras colágenas e da substância intercelular, denominada de matriz 

Assinale a alternativa que indica corretamente o tecido correspondente: 

a) tecido adiposo. 
b) tecido cartilaginoso. 
c) tecido epitelial. 
d) tecido ósseo. 
e) tecido sanguíneo. 
 
02. Analise as proposições abaixo:  
 
I. 0 tecido conjuntivo tem a função de preencher os espaços entre os órgãos.  
II. Os diferentes tipos de tecido epitelial podem se originar dos três folhetos embrionários: ectoderme, 
mesoderme e endoderme.  
III. O tecido adiposo é um tipo de tecido epitelial, podendo ser encontrado nos contornos do corpo, para 
amortecimento de choques.  
IV. 0 tecido epitelial é formado por células justapostas, com pouca ou nenhuma substância intercelular.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) Apenas as proposições I, III e IV são VERDADEIRAS.  
b) Apenas as proposições I, II e IV são VERDADEIRAS.  
c) Apenas as proposições I e III são VERDADEIRAS.  
d) Apenas a proposição I é VERDADEIRA.  
e) Todas as proposições são VERDADEIRAS. 
 
 
 
 



 
03. Associe o tipo de tecido animal a sua característica: 
1 - Tecido ósseo compacto 
2 - Tecido ósseo esponjoso 
3 - Cartilagem hialina 
4 - Cartilagem elástica 
5 - Cartilagem fibrosa 
 
(   ) ocorre nos pontos de ligação do tendão do osso. 
(   ) é formado por sistemas organizados. 
(   ) ocorre na epiglote e no pavilhão auditivo. 
(   ) é formada por trabéculos. 
(   ) constitui o primeiro esqueleto fetal. 
 
Assinale a sequência correta: 
a) 5 - 1 - 4 - 2 - 3 
b) 4 - 2 - 3 - 1 - 5 
c) 5 - 3 - 2 - 1 - 4 
d) 1 - 5 - 4 - 2 - 3 
e) 5 - 4 - 1 - 3 – 2 
 
04. Nosso organismo tem a capacidade de armazenar substâncias energéticas para seu futuro. Essa 
energia é estocada em células que formam um tecido encontrado, entre outros locais, na camada de 
gordura abaixo da pele. Como é denominado esse tecido e qual a sua função para o organismo? 
 
 

 
05.O tecido ósseo é componente dos ossos, órgãos que, juntamente com a cartilagem, constituem o 
esqueleto de um vertebrado. As alternativas abaixo apresentam informações corretas sobre o tecido 
ósseo e o sistema esquelético, com EXCEÇÃO de: 
a) os ossos são órgãos ricos em vasos sanguíneos e, além do tecido ósseo, apresentam também o tecido 
nervoso. 
b) são funções do sistema esquelético a sustentação e movimentação do corpo, proteção de órgãos 
internos, armazenamento de minerais e íons e produção de células sanguíneas. 
c) no interior dos ossos, encontra-se a medula óssea amarela, cuja função é a produção de células 
especializadas na regeneração dos ossos. 
d) a ossificação endocondral é o processo mais comum de formação dos ossos e se caracteriza pela 
substituição da cartilagem hialina por tecido ósseo. 
e) para evitar ou minimizar os efeitos da osteoporose destacam-se a prática de atividade física, exposição 
ao sol em horários adequados e uma alimentação saudável. 
 
06. A ilustração mostra uma situação comum durante o desenvolvimento embrionário de seres 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



a) Como é conhecido o processo? 

b) Com base apenas na figura, que tipos de tecidos podem, ser reconhecidos ao final de toda a transformação? 

07. A lâmina basal está associada ao tecido epitelial, e tem como função principal: 
a) auxiliar na nutrição do mesmo. 
b) permitir a formação de gordura. 
c) evitar desagregação celular. 
d) evitar mitoses. 
e) evitar meioses. 
 
08. 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 
 
09. O mastócito é uma importante célula atuante no tecido conjuntivo, sendo formada a partir da 
diferenciação de células multipotentes da medula óssea. Os mastócitos são células globosas ricas em 
grânulos de heparina e histamina e que participam de um processo de defesa do organismo. Esse 
processo de defesa é conhecido como: 
a) Fagocitose de agentes exógenos. 
b) Cicatrização de feridas, através da produção de fibras. 
c) Processo alérgico. 
d) Produção de anticorpos. 
e) Todas as anteriores estão erradas. 
 
10. Fazem parte dos tecidos conjuntivos, exceto: 
a) tecido ósseo 
b) tecido muscular 
c) tecido adiposo 
d) tecido cartilaginoso 
e) tecido sanguíneo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

GABARITO AO FINAL DO DIA (04.09.2020) 

 
 

 


