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HISTOLOGIA 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. Na orelha humana encontram-se os ossículos martelo, bigorna e estribo, que são essenciais ao 

fenômeno da audição. Essas estruturas ficam localizadas na orelha __________, apresentam células 
derivadas do tecido __________ e são ricas em __________. 
 
Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto.  
a) interna – ósseo – carbonato de cálcio    
b) média – ósseo – fosfato de cálcio    
c) interna – ósseo – iodeto de potássio    
d) interna – cartilaginoso elástico – fosfato de cálcio    
e) média – cartilaginoso hialino – iodeto de potássio    

 
02. No bloco superior abaixo, estão denominadas as duas linhagens de células-tronco medulares que 

ocorrem na medula óssea vermelha; no inferior, tipos de células e de elementos figurados do sangue 
que se originam dessas linhagens. 
 
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
1. Células-tronco mieloides 
2. Células-tronco linfoides 
 
(     ) Hemácias 
(     ) Linfócitos T 
(     ) Monócitos 
(     ) Plaquetas 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) 1 – 2 – 1 – 1.    
b) 1 – 2 – 1 – 2.    
c) 2 – 1 – 2 – 1.    
d) 1 – 2 – 2 – 1.    
e) 2 – 1 – 1 – 2.    

 
03. No chamado doping sanguíneo, atletas retiram determinado volume de sangue e o reintroduzem no 

corpo, em momento próximo ao da competição. 
 

Esse procedimento, que melhora o desempenho do atleta, possibilita o aumento do seguinte parâmetro 
sanguíneo:  
a) número de eritrócitos 
b) capacidade anaeróbia 
c) agregação plaquetária 
d) concentração de ácido lático 

 
04. A eritropoetina (EPO) é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos 

eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns 
atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da 
EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado 
doping. 

 

MARTELLI, A. Eritropoetina: síntese e liberação fisiológica e o uso de sua forma recombinante no esporte. Perspectivas Online: 
biológicas & saúde, v. 10, n. 3, 2013 (adaptado). 

 

Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está 
relacionada ao transporte de  
a) lipídios, para aumento do gasto calórico.    
b) ATP, para aumento da síntese hormonal.     
c) oxigênio, para aumento da produção de ATP.     
d) proteínas, para aumento da massa muscular.     
e) vitamina C, para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. No bloco superior abaixo, estão caracterizadas células do tecido ósseo; no inferior, tipos de células 
desse tecido. 
 

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
1. Macrófagos multinucleados da matriz óssea, responsáveis pela disponibilização dos minerais 

armazenados no osso. 
2. Células de reserva lipídica da medula óssea. 
3. Células jovens com muitos prolongamentos e intensa atividade metabólica na síntese da parte 

orgânica da matriz óssea. 
4. Células aprisionadas nas lacunas da matriz óssea e com metabolismo mais reduzido. 
 

(     ) Osteoblasto 
(     ) Osteoclasto 
(     ) Osteócito 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) 1 – 2 – 4.    
b) 2 – 1 – 3.    
c) 4 – 3 – 2.    
d) 3 – 1 – 4.    
e) 4 – 2 – 1.    

 
06. A professora de Biologia organizou uma lista com informações principais de alguns tecidos animais, 

para facilitar o aprendizado dos alunos. Parte dessa lista está apresentada abaixo. 
 

TECIDO 
I. Presença de matriz extracelular. 
II. Os condroblastos são as células secretoras das fibras colágenas e 

reticulares que formam a matriz. 
III.  Os condrócitos são células originadas a partir dos condroblastos. 
IV.  Tem função de sustentação. 
V.   o esqueleto dos tubarões. 

 

As características acima fazem referência ao tecido animal  
a) conjuntivo ósseo.    
b) conjuntivo cartilaginoso.    
c) muscular.     
d) epitelial.     
e) conjuntivo propriamente dito.     

 
07. Leia o texto, a seguir. 
 

Cientistas descobrem função inesperada dos pulmões 
 

Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que os pulmões 
desempenham um papel que vai além da respiração. Em uma série de experimentos feita com ratos, os 
pesquisadores notaram que os órgãos do animal produziram mais da metade das plaquetas [...]. Durante 
a realização de três experimentos, eles observaram uma grande quantidade de células produtoras de 
plaquetas, os chamados megacariócitos, na vasculatura pulmonar do animal [...]. “A contribuição dos 
pulmões para a biogênese plaquetária é substancial, representando aproximadamente 50% da produção 
total de plaquetas (do camundongo)”, explicam os autores no estudo. 

 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-funcaoinesperada-dos-pulmoes/. Acesso em 17 de set. 
2018) 

 
Tendo como base o texto, três afirmações foram realizadas. 
I. As plaquetas são elementos figurados do sangue, capazes de liberar a enzima tromboplastina, que 

desencadeia uma série de reações químicas que levam à coagulação sanguínea. 
II. Os megacariócitos também podem ser encontrados na medula óssea vermelha. 
III. Nos mamíferos, em uma única gota de sangue, geralmente há muito mais leucócitos do que 

plaquetas. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I, apenas.      b) II, apenas.     c) III, apenas. 
d) II e III, apenas.    e) I e II, apenas. 


