
 

 

Tarefa 11 – Professora Sarah 
 
01. Os aparelhos ortodônticos exercem forças diferentes daquelas a que os dentes estão naturalmente 

submetidos. Nos pontos em que há pressão ocorre reabsorção óssea, enquanto no lado oposto há 
deposição. Desse modo, o dente é deslocado na arcada dentária, à medida que o osso alveolar é 
remodelado. Este é um exemplo da plasticidade do tecido ósseo, apesar das características de rigidez deste 
tecido. O processo de reabsorção acima descrito ocorre através da atividade dos  
a) fibroblastos.  
b) condroblastos. 
c) osteoblastos.    
d) osteócitos.  
e) osteoclastos.    

 
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

  
02. Dos vários tipos de colágeno presentes no corpo humano, o colágeno do Tipo I é o mais abundante. Uma 

doença genética caracterizada por problemas na produção de colágeno do Tipo I é a chamada Osteogenesis 
Imperfecta, ou doença dos ossos de cristal. Pessoas acometidas dessa doença apresentam fragilidade 
óssea, ossos curvados e baixa estatura, entre outros sintomas. Os acometimentos do tecido ósseo na 
Osteogenesis Imperfecta se devem ao fato de que o colágeno  
a) promove a multiplicação dos osteoplastos.    
b) permite que os osteoclastos não fagocitem.    
c) faz parte da matriz extracelular do osso.    
d) forma depósitos cristalinos de fosfato de cálcio.    
e) preenche as trabéculas de ossos esponjosos.    

  
03. Os tecidos conjuntivos derivam do mesoderma do embrião e caracterizam-se por apresentar diversos tipos 

de células imersas em material extracelular sintetizado por elas. Com relação aos tecidos conjuntivos, 
assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  
01) Dentre as várias funções dos tecidos conjuntivos, podemos citar a absorção e a secreção de 

substâncias através de glândulas.    
02) Entre  os  vários tipos de células existentes nos tecidos conjuntivos encontramos os fibroblastos, 

adipócitos, melanócitos e neurônios.    
04) Em indivíduos adultos, os elementos figurados do sangue se originam do tecido conjuntivo encontrado 

na medula óssea vermelha, a qual apresenta células-tronco pluripotentes (ou multipotentes) que após 
se multiplicarem ativamente se diferenciam em leucócitos, hemácias e plaquetas.    

08) O tecido conjuntivo denso modelado, também chamado de tecido tendinoso, é formado por fibras 
grossas orientadas paralelamente, especialmente fibras colágenas, o que confere grande resistência a 
estruturas como tendões e ligamentos.    

16) Os condrócitos, após formarem a matriz cartilaginosa, sofrem uma pequena retração de volume e 
passam a ser chamados de condroblastos.    

32) Os ossos de uma criança são mais flexíveis que os ossos de um adulto, pois apresentam maior 
quantidade de osteoblastos, os quais produzem muitas fibras colágenas.    

 
JUSTIFIQUE AS AFIRMARTIVAS CONSIDERADAS FALSAS. 

 
04. Associe o tipo de tecido animal à sua correlação: 
 

(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 pavilhão auditivo. 
(     ) é formada por trabéculos. 
(     ) constitui o primeiro esqueleto fetal. 


