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TEC. CONJUNTIVO 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. O tecido animal que é rico em matriz extracelular, células e fibras e é, em geral, vascularizado e 

inervado é o tecido 
a) epitelial.      b) conjuntivo.      c) muscular.      d) nervoso.     

 
02.  Muitos textos antigos foram escritos em pergaminhos feitos de pele seca de animais. Com o tempo, 

o colágeno presente no pergaminho tornava-se gelatina e causava a deterioração do material e, 
consequentemente, do texto. Assim, embora a descoberta de um pergaminho ou manuscrito antigo 
tenha representado um grande feito para pesquisadores, eles eram geralmente muito frágeis para 
serem manuseados, e os textos estavam muito apagados ou danificados para serem lidos. 
Curiosamente, um acelerador de partículas poderá contornar esse problema, porque os cientistas 
usarão um poderoso feixe de raios X, produzido pelo acelerador de partículas, para descobrir quanto 
do colágeno de um pergaminho tornou-se gelatina, qual seu nível de deterioração e, por fim, produzir 
uma imagem tridimensional do texto sem sequer abrir tais materiais. 

 

Disponível em: <http://forum.outerspace.com.br/index.php?threads/f%C3%ADsica-purpurinada-news-o-feixe-de-luz-10-
bilh%C3%B5es-de-vezes-mais-brilhante-que-o-sol.47391/>. Acesso em: 12 jun. 17. (Parcial e adaptado.) 

 
Em relação ao colágeno, é correto afirmar que 
a) é um lipídeo de importância fundamental na constituição da matriz extracelular do tecido epitelial 

de revestimento, sendo responsável por grande parte de suas propriedades físicas. 
b) é a proteína mais abundante do corpo humano, fazendo parte da composição de vários órgãos e 

tecidos de sustentação. 
c) é sintetizado e secretado a partir de células do tecido epitelial, conhecidas como osteoclastos. 
d) apresenta, na forma hidrolisada, alto conteúdo em glicina e prolina, que são glicídios essenciais 

para a estabilidade e a regeneração das cartilagens. 
e) impede a deformação acentuada das articulações devido à sua deposição na matriz extracelular 

que é causada por estímulo nervoso. 
 
03. A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha diversas funções, tais como proteção contra 

agressões externas, perda de água do corpo, regulação térmica, além de ser responsável pelo sentido 
do tato. 
a) Cite os dois principais tipos de tecidos presentes na pele humana e diferencie-os considerando a 

quantidade de matriz extracelular. 
b) Descreva dois mecanismos que permitem a regulação térmica através da pele. 
c) Por que a pele é considerada um órgão?  

 
04. O tecido conjuntivo é de ampla distribuição no corpo e apresenta origem no mesoderma embrionário, 

caracterizado por apresentar diversos tipos de células imersas na matriz extracelular. Sobre tipos de 
tecidos conjuntivos, é correto afirmar que  
a) o tecido conjuntivo ósseo apresenta alto grau de rigidez e resistência à pressão, com funções de 

proteção e sustentação do corpo, por apresentar uma matriz óssea mineralizada, sem 
vascularização, nem terminações nervosas.    

b) podem ser classificados em tecido conjuntivo propriamente dito (TCPD) e tecido conjuntivo de 
propriedades especiais (TCPE), os quais possuem diferentes funções, como a secreção de 
hormônios através de glândulas e a propagação de estímulos.    

c) o tecido muscular é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais, pois apresenta a 
mesma origem embrionária mesodérmica e células como os miócitos (fibras musculares), dotadas 
de grande concentração de proteínas contráteis (actina e miosina).    

d) o tecido conjuntivo frouxo é diferenciado em não modelado e modelado, sendo que o tecido não 
modelado é formado por fibras colágenas dispostas em feixes paralelos e compactos, o que lhe 
confere grande resistência à tensão, como observado nos tendões.    

e) entre os diferentes tipos de células deste tecido encontram-se os fibroblastos, condroblastos, 
osteoblastos, adipócitos e células mesenquimatosas, sendo as últimas responsáveis pela 
regeneração de parte do tecido, pois podem se diferenciar e originar outros tipos de células do 
conjuntivo. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. No corpo humano, as células estão agrupadas em quatro tipos básicos de tecidos: conjuntivo, epitelial, 
muscular e nervoso. Analise o quadro abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente o 
tipo de tecido básico às suas principais características, funções e aos exemplos de células que o 
compõem.  

 

 Tecido Principais 
características Principais funções 

Exemplos de 
células que fazem 

parte do tecido 

a) Conjuntivo 

Células separadas 
umas das outras 

pela matriz 
extracelular. 

Preenchimento dos 
espaços entre os 

órgãos e conexão entre 
os demais tecidos do 

corpo. 

Macrófagos e 
plasmócitos. 

b) Epitelial 

Células bem unidas 
entre si e ausência 

de vasos 
sanguíneos. 

Proteção, absorção e 
secreção de 
substâncias. 

Fibroblastos e 
adipócitos. 

c) Muscular 
Células alongadas, 
com dendritos nas 

extremidades. 

Controle de todos os 
movimentos do corpo. 

Mioblastos e 
miócitos. 

d) Nervoso 
Células alongadas, 

altamente 
contráteis. 

Condução de 
informações entre 

órgãos receptores de 
estímulos e órgãos 

efetuadores. 

Neurônios e 
gliócitos. 

e) Conjuntivo 

Células bem unidas 
entre si e ausência 

de vasos 
sanguíneos. 

Preenchimento dos 
espaços entre os 

órgãos e conexão entre 
os demais tecidos do 

corpo. 

Osteoblastos e 
osteoclastos. 

 
06. A vitamina C atua na reação de hidroxilação enzimática da prolina em hidroxiprolina, aminoácidos 

essenciais para a formação do colágeno. A partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina 
C está relacionada à manutenção de qual tipo de tecido dos organismos multicelulares? 
a) Conjuntivo.    
b) Epitelial.    
c) Sanguíneo.    
d) Nervoso.    
e) Adiposo. 

 
07. Sobre os tecidos conjuntivos que atuam unindo outros tecidos e conferindo-lhes sustentação e 

nutrição, é correto afirmar que 
01) a histamina, liberada pelos mastócitos, é o principal agente nos processos alérgicos e inflamatórios 

dos tecidos. 
02) as fibras elásticas e colágenas, presentes no tecido conjuntivo dérmico, são responsáveis pela 

elasticidade e pela resistência da pele humana. 
04) os condroblastos são células do tecido ósseo responsáveis pela regeneração das superfícies ósseas 

lesadas ou envelhecidas. 
08) os macrófagos originam-se dos monócitos e apresentam intensa atividade fagocitária, atuando no 

mecanismo de defesa dos tecidos. 
16) o tecido cartilaginoso não apresenta vasos sanguíneos, sua nutrição é realizada através do 

pericôndrio. 
 


