
A impressão deste material não é obrigatória. 

TEC. CONJUNTIVO 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 

Lista 21 – Gabarito 
 
01. [B] 

O tecido conjuntivo propriamente dito é rico em matriz extracelular, células, fibras, vascularizado e 
inervado. 

 
02. [B] 

O colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano, 30% do total de proteínas, sendo o 
principal componente das fibras da matriz intercelular do tecido conjuntivo, presente em quase todos 
os órgãos e tecidos, com funções de sustentação e elasticidade.   

 
03. a) Os dois principais tecidos da pele humana são tecido epitelial e tecido conjuntivo. As células do 

tecido epitelial são justapostas e com pouca matriz extracelular, enquanto que as células do tecido 
conjuntivo possuem abundante matriz extracelular. 

b) Um dos mecanismos de regulação térmica através da pele é o suor, utilizando-se de glândulas 
sudoríparas presentes na pele, que resfriam o corpo por evaporação. Outro mecanismo é a inibição 
dos centros simpáticos no hipotálamo, que provoca a constrição dos vasos cutâneos, causando a 
vasodilatação e consequente aumento da perda de calor pela pele. 

c) A pele é considerada um órgão em razão de sua complexidade, sendo formada por mais de um 
tipo de tecido e outros elementos como glândulas, terminações nervosas, vasos sanguíneos etc. 

 
04. [E] 

O tecido conjuntivo ósseo é rico em vasos sanguíneos e inervações. Entre as funções do tecido 
conjuntivo propriamente dito estão as de suporte de epitélios, vasos, nervos e tecido muscular, 
preenchimento entre tecidos, proteção de órgãos, contenção e união de músculos a tendões; e as 
funções do tecido conjuntivo de propriedades especiais são de arranjos e composições de matriz 
extracelular. O tecido muscular é outro tipo de tecido, formado por fibras musculares, com capacidade 
de contração. O tecido conjuntivo denso é diferenciado em não modelado e modelado. Existem 
diferentes tipos de células do tecido conjuntivo, sendo que uma delas possui grande capacidade de 
duplicação, permitindo a regeneração do tecido conjuntivo.   

 
05. [A] 

A correlação exata entre o tecido, suas características, funções e exemplos de células está relacionada 
na alternativa [A]. 

 
06. [A] 

A vitamina C (ácido ascórbico) é essencial para a síntese do colágeno, proteína presente no tecido 
conjuntivo.   

 
07. 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

[04] Falso. Os osteoblastos são células do tecido ósseo responsáveis pela regeneração das superfícies 
ósseas lesadas ou envelhecidas.     

 


