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TECIDO CONJUNTIVO 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO  

 
Semana 23 – Atividades 

 
01. Analise as afirmações abaixo: 

I. os epitélios têm como função revestir cavidades e a superfície corporal e são constituídos por 
células denominadas fibroblastos. 

II. o tecido conjuntivo denso é um dos tipos de tecido conjuntivo especial, caracterizado pela escassez 
de matriz extracelular e abundante quantidade de células. 

III. o tecido ósseo é caracterizado por possuir uma matriz extracelular altamente hidratada, o que 
facilita a difusão de nutrientes. 

IV. A substância cinzenta do tecido nervoso é caracterizada por corpos celulares de neurônios e células 
da glia. 

 
E escolha:  
a) se I e III são corretas.     
b) se II é correta.     
c) se apenas IV é correta.     
d) se todas são corretas.    
e) se todas são incorretas.     

 
02. A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo responsável por diferentes funções de grande 

importância para a manutenção da vida. 
 

Analise as proposições em relação à pele, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
(     ) A camada mais externa da pele é chamada de epiderme. Esse tecido é constituído por células 

mortas e queratinizadas nos diferentes níveis da sua estratificação. 
(     ) Os melanócitos são responsáveis pela formação da melanina, a qual é capaz de absorver a 

radiação ultravioleta, também neutraliza radicais livres formados pela ação da radiação. 
(     ) Em dias quentes, os vasos sanguíneos da pele se dilatam, facilitando a irradiação de calor do 

corpo para o meio. 
(     ) O produto das glândulas sebáceas é lançado nos folículos pilosos ou diretamente na superfície 

da pele. 
(     ) O produto das glândulas sudoríparas é constituído de água, sódio, potássio, cloretos, ureia, 

amônia e ácido úrico. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.  
a) V – V – V – V – F 
b) V – F – V – V – V 
c) V – F – V – V – F 
d) F – V – V – V – V 
e) V – V – V – F – F 

 
03. O interesse pelos animais marinhos da Antártica, como focas, leões marinhos e baleias, foi imediato 

durante a exploração deste continente. Esses animais eram caçados pela carne, por seu couro e pelo 
“óleo” extraído da sua espessa camada de tecido adiposo. No início do século XIX, muitas cidades 
eram iluminadas com lamparinas de óleo de baleia. Houve o extermínio quase total das focas nas ilhas 
onde eram descobertas e, até meados da década de 1960, as baleias foram dizimadas pela pesca 
descontrolada. 
 
A abundância de gorduras nesses animais, no ambiente citado, favorece sua  
a) defesa.    
b) flutuação.    
c) reprodução.    
d) endotermia.    
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04. Analise os itens abaixo e correlacione as funções/tipos celulares aos respectivos tecidos (listados nas 
alternativas) e assinale o que for correto. 
I. Apresenta como funções a proteção, absorção e secreção de substâncias e a percepção de 

sensações. 
II. Os fibroblastos e os condroblastos são exemplos de células presentes neste tecido. 
III. Contém células especializadas no armazenamento de gordura (os adipócitos), as quais reservam 

energia. 
IV. Permite a movimentação dos órgãos internos, como batimentos cardíacos, pulsação das artérias, 

eliminação das secreções e excreções pelas glândulas, entre outros.  
 
01. I – Tecido epitelial.    
02. II e III – Tecido conjuntivo.    
04. IV – Tecido muscular.    
08. I e II – Tecido nervoso.    
16. II e IV – Tecido hematopoiético.    

 
05. Leia o texto abaixo para responder a questão. 

 

Pesquisa: uma em cada cinco crianças consome vegetais diariamente 
 

Um novo estudo, conduzido pela Vouchercloud.com, concluiu que apenas uma em cada cinco 
crianças consome vegetais todos os dias, e a maioria estaria substituindo alimentos saudáveis por 
comidas processadas. A pesquisa contou com 1.912  pais de crianças com 10 anos ou menos e também 
descobriu que uma criança come, em média, apenas cinco diferentes tipos de refeições por semana 
no Reino Unido. [...] Ainda, mais de 61%  dos pais consideraram a dieta das crianças limitada, 
enquanto apenas 23%  disseram ter tentado ampliar as preferências dos filhos em relação à 
alimentação. “É surpreendente a pequena quantidade de refeições que a criança média consome no 
Reino Unido. Mas com tão poucos pais tentando aumentar as opções nas dietas dos filhos, entendemos 
o porquê”, disse Matthew Wood, da Vochercloud.com. Estas descobertas alarmantes acontecem após 
a revelação de que um terço das crianças do ensino fundamental está com sobrepeso ou até mesmo 
obesas. No ano passado, foi descoberto também que adolescentes de apenas 14 anos estão se 
submetendo a cirurgias para perda de peso, sendo que 45 já fizeram a operação na Inglaterra, desde 
2007. 

 

Fonte: http://www.jb.com.br/ciencia-e tecnologia/noticias/2014/03/05/pesquisa-uma-em-cada-cinco-criancas-consome-
vegetaisdiariamente/. Acesso: 7 mar. 2014. 

 
Considerando o texto e o tema tecido adiposo, assinale a alternativa CORRETA.  
a) O tecido adiposo não possui função benéfica ao nosso organismo. Sendo assim, os alimentos com 

lipídeos devem ser eliminados completamente da nossa dieta alimentar.    
b) As pessoas não precisam consultar médicos para adquirir medicamentos para a obesidade e devem 

comprá-los pela internet.    
c) As principais células que compõem o tecido adiposo são chamadas fibrócitos e fibroblastos.    
d) As causas da obesidade infantil são muitas, mas pesam os hábitos alimentares baseados no fast 

food, salgadinhos e guloseimas e as horas passadas em frente da televisão ou jogando videogame. 
Porém, como as crianças e jovens estão em período de crescimento, não se faz necessário uma 
dieta balanceada e a prática de atividade física.    

e) Embora o tecido adiposo em excesso no organismo seja indesejado, ele pode desempenhar 
funções importantes como: isolante térmico, reserva de energia (os triglicerídeos); e proteção 
contra choques mecânicos.    
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06. Joana sofre um acidente automobilístico e machuca-se bastante devido ao não uso do cinto de 
segurança. Durante o período de sua recuperação, ocorre a regeneração de seus tecidos e órgãos 
lesados e a cicatrização de suas feridas. Sobre este assunto, considere as proposições a seguir.  
(     ) A produção em excesso de paratormônio e a deficiência de vitamina A deixam a pessoa mais 

susceptível a fraturas nos casos de acidentes. 
(     ) Lesões teciduais induzem processos de regeneração que promovem a substituição das células 

danificadas por outras do mesmo órgão; no início da mitose, tais células condensam os 
cromossomos evitando-se que sofram quebras. 

(     ) As cicatrizes que geralmente resultam de acidentes são formadas devido à atividade de 
condroblastos que migram para a região danificada, produzindo matéria amorfa e tecido 
conjuntivo fibroso. 

(     ) Neurônios podem permanecer na interfase do ciclo celular por toda a vida; daí a dificuldade 
na regeneração de áreas do encéfalo afetadas por acidentes. 

(     ) Para evitar a perda excessiva de sangue, as plaquetas aderem às fibras colágenas dos vasos 
sanguíneos nas regiões lesadas, o que culmina com a conversão de fibrinogênio em fibrina.   

 
07. Analise as proposições abaixo: 

I. O 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. O 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 proposição I é VERDADEIRA. 
e) Todas as proposições são VERDADEIRAS. 


