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Lista 1 - Tecidos Epiteliais   8° Ano – Biologia – Prof. Feresin 

 
01. O tecido epitelial está dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. O tecido epitelial 

de revestimento, além de revestir o corpo, forra as cavidades internas como a traqueia e os brônquios. 
Observando sua aparência, nessas cavidades internas, tem-se a impressão de que existe mais de uma camada 
de células, pois, os núcleos, dispõem-se em diferentes alturas. 
 

Essa disposição celular caracteriza o epitélio  
a) uniestratificado. 
b) pluriestratificado. 
c) pseudoestratificado. 
d) pavimentoso. 

 
02. A proteção da superfície corporal dos mamíferos contra os elementos físicos e químicos do ambiente externo é 

feita pelo tecido __________, por meio de __________. 
a) conjuntivo – osteoblastos e adipócitos. 
b) conjuntivo denso – fibrócitos e mioblastos. 
c) epitelial glandular – secreção exócrina e endócrina. 
d) reticular denso – células endoteliais e de uma camada de colágeno. 
e) epitelial de revestimento – melanócitos e de uma camada de queratina. 

 
03. Na figura abaixo são mostrados quatro tipos diferentes de epitélios. Associe o tipo de epitélio à sua estrutura e 

assinale quais são as alternativas corretas. 

      
Adaptado de: Lopes, S; Rosso, S. Bio. Volume 2. 2a ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2010. 

 

01. Em I tem-se o epitélio simples cúbico. Esse epitélio é formado por uma só camada de células cúbicas.  
02. Na imagem II tem-se o epitélio simples pavimentoso. Formado por células achatadas e dispostas em uma 

única camada.  
03. Em III é mostrado o epitélio pseudoestratificado. Esse epitélio é formado por mais de uma camada de células, 

com núcleos de tamanhos diferentes.  
04. Na imagem IV é mostrado o epitélio simples prismático. É formado por uma camada de células altas, 

prismáticas.   
 

04. O tecido epitelial é composto por células justapostas, com pouca substância intercelular, avascular. Esse tipo de 
tecido: 
a) sustenta órgãos. 
b) preenche espaços. 
c) liga músculos a ossos. 
d) envolve alvéolos pulmonares. 

 
05. O tecido epitelial tem como função fazer o revestimento de todos os órgãos do corpo. Neste sentido, pode-se 

afirmar que: 
a) é ricamente vascularizado. 
b) suas células são anucleadas. 
c) suas células encontram-se justapostas. 
d) apresenta junções celulares como as sinapses nervosas. 
e) possui grande quantidade de substância intercelular. 

 
06. Quando um epitélio se apresenta constituído por uma única camada de células, de formato cilíndrico, está bem 

adaptado à função de: 
a) armazenamento. 
b) absorção. 
c) transporte. 
d) sustentação. 
e) reservatório de cálcio. 
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07. Tecidos epiteliais, também denominados de epitélios, desempenham diversas funções no nosso organismo. 
 

Em relação a estes tecidos, analise as proposições.  
I. Tecidos epiteliais são pluriestratificados em função de seu papel de proteção.  
II. Alguns epitélios possuem especializações que aumentam a sua capacidade de absorção.  
III. Especializações epiteliais como fibroblastos e macrófagos aumentam sua capacidade de absorção.  
IV. A hipoderme é um exemplo de tecido epitelial de revestimento.  
V. As glândulas mamárias, assim como as sudoríparas, são exemplos de tecido epitelial de secreção.  
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
 

08. Os tecidos epiteliais são encontrados em uma variedade de organismos animais desempenhando diferentes 
funções. Com relação a este tecido, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. Alguns epitélios são responsáveis pela produção de secreções como a adrenalina, a tiroxina e o leite. 
02. Os tecidos epiteliais têm como principal característica o fato de serem uniestratificados. 
03. A derme é o melhor exemplo de tecido epitelial de revestimento. 
04. Os epitélios dos animais caracterizam-se por possuírem muita substância intercelular e ausência de junções 

celulares. 
 
09. Analise as seguintes afirmativas sobre tecido epitelial: 

I. O tecido epitelial reveste o corpo e protege o organismo contra atritos, invasão de microrganismos e 
evaporação. 

II. É caracterizado pela pouca quantidade de substância intercelular e abundância de vasos sanguíneos, o que 
favorece sua função de barreira contra invasão de patógenos. 

III. Quanto mais grosso for o epitélio, melhor será sua capacidade de proteção; quanto mais fino, melhor sua 
capacidade de absorção. 

IV. Nos vertebrados terrestres (répteis, aves e mamíferos), as células epiteliais da epiderme são todas 
pavimentosas, evitando a desidratação. 

V. As pessoas idosas têm cabelos grisalhos porque os melanócitos da base do pelo perderam a capacidade de 
produzir melanina. 

 
Assinale a opção que apresenta somente informações CORRETAS. 
a) I e II. 
b) I, III, IV. 
c) II e IV. 
d) I, III, V. 
e) II, IV, V. 

 
10. O esquema a seguir é representativo de um epitélio de revestimento estratificado. Pode-se observar que as 

camadas superiores, em contato com o meio externo, são compostas por células cada vez mais achatadas. Além 
disso, essas células achatadas geralmente estão mortas e descamam do tecido. Um exemplo desse tipo de epitélio 
é encontrado no esôfago de animais carnívoros. 

 
 

Qual o principal motivo que leva essas células a morrerem e descamarem do epitélio? 
a) O atrito causado pelos componentes de meio externo que entram em contato com o epitélio. 
b) A justaposição das células, que cria uma falta de espaço para que todas se acomodem na superfície do 

epitélio. 
c) O contato com o meio externo, que leva a uma hiperoxigenação das células. 
d) A distância dessas células em relação às fontes de oxigênio e alimento, trazidos pelos tecidos adjacentes ao 

epitélio. 
e) O deslocamento da posição das organelas intracelulares, por conta do achatamento promovido pelo 

citoesqueleto. 
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11. A pele é um órgão bastante complexo de nosso organismo e é responsável por diversas funções essenciais à vida. 
Assinale a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre a pele. 
a) Na epiderme, camada externa da pele, encontram-se numerosas fibras colágenas e elásticas que conferem 

tonicidade e elasticidade à pele. 
b) Na derme, camada localizada imediatamente sob a epiderme, estão os melanócitos, células que produzem 

melanina, pigmento que determina a coloração da pele. 
c) A epiderme e a derme são formadas por células que estão em constante processo de renovação e que podem 

apresentar formas achatadas, cúbicas ou cilíndricas, organizando-se de maneira justaposta em uma ou mais 
camadas. 

d) Na camada externa da pele, denominada epiderme, encontram-se células que fabricam queratina e a 
acumulam internamente. Quando repletas de queratina, essas células morrem e passam a constituir um 
revestimento resistente ao atrito e altamente impermeável à água. 

e) Tanto na epiderme quanto na derme são encontrados numerosos fibroblastos, responsáveis pela produção 
de fibras colágenas que conferem elasticidade e tonicidade à pele. 

 
12. As glândulas sudoríparas contribuem para a manutenção da temperatura corporal. Essas glândulas são 

a) Endócrinas. 
b) Exócrinas. 
c) Mistas. 
d) Anfícrinas. 
e) Pluriestratificadas. 

 
13. As glândulas são agrupamentos de células especializadas na produção de substâncias úteis ao organismo humano. 

Assinale a alternativa correta quanto ao exemplo de glândula e sua morfologia. 
a) O testículo é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina possui um canal ou ducto por 

onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio que a originou. 
b) A glândula hipófise é um exemplo de glândula exócrina, pois a glândula exócrina possui um canal ou ducto 

por onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio que a originou. 
c) A glândula tireoide é um exemplo de glândula exócrina, pois a glândula exócrina possui um canal ou ducto 

por onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio que a originou. 
d) A glândula paratireoide é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina não possui um canal 

ou ducto de comunicação com o epitélio que a originou; ela lança seu produto de secreção em capilares 
sanguíneos. 

e) A suprarrenal é uma glândula anfícrina ou mista, pois apresenta partes endócrinas e exócrinas. 
 


