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Lista 02 

 

01. Considere o trecho abaixo: 
 

“O corpo de um organismo multicelular é constituído por diferentes tipos de células, especializadas em 
realizar diversas funções. As células com determinado tipo de especialização organizam-se em grupos, 
constituindo os tecidos”.  

AMABIS, JM e MARTHO, GR. Biologia das células. São Paulo: Moderna, 1ª ed., 1999, pp. 341-343. 
 

Sobre os diferentes tipos de tecidos que constituem nosso organismo, faça o que se pede. 
a) Classifique os tipos de tecidos representados nos desenhos esquemáticos abaixo de acordo com número de 

camadas e o formato das células. 

 
b) Quanto ao destino da secreção, explique as diferenças entre os três tipos de tecidos glandulares e dê 

exemplos de cada tipo de glândula. 
 
02. Para fazer um piercing é necessário saber quais são os principais cuidados apontados por especialistas, dentre 

eles, o de optar por áreas sem cartilagens, pois pode haver o risco de infecções e formação de queloides. 
Considerando isto: 
a) Apresente duas principais funções do tecido cartilaginoso no organismo humano.  
b) Justifique, do ponto de vista da constituição do tecido cartilaginoso, as dificuldades para controlar uma 

infecção em locais que contenham cartilagens. 
 
03. Durante uma partida de futebol, após uma violenta disputa de bola, um jogador sofre fratura da fíbula. O tecido 

ósseo, apesar de ser duro, repara-se sem a formação de cicatriz. 
 
Com relação ao tecido ósseo, responda: 
a) Para que ocorra o processo de reparo de fraturas, é necessária a participação de todas as células do tecido 

ósseo. Quais são as duas principais células do tecido ósseo? Dê a função de cada uma delas. 
b) Quais são os tipos de ossificação que ocorrem no tecido ósseo? Explique a diferença entre esses processos. 
c) Diferencie medula óssea vermelha e medula óssea amarela. 

 
04. Dentre os tecidos conjuntivos especiais, podemos encontrar o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido 

adiposo. 
a) Indique e explique as diferenças entre os dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. 
b) Cite as três principais funções do tecido adiposo. 

 
05. Dentre os tecidos conjuntivos especiais, podemos destacar o tecido conjuntivo sanguíneo. O sangue (originado 

pelo tecido hemocitopoiético) é um tecido altamente especializado, formado por alguns tipos de células, que 
compõem a parte figurada, dispersas num meio líquido – o plasma -, que corresponde à parte amorfa. 
a) Descreva duas principais funções do tecido conjuntivo sanguíneo. 
b) Tendo como base o conhecimento sobre as células sanguíneas, explique o problema da inalação do 

monóxido de carbono (CO). 


