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HISTOLOGIA  8° Ano – Biologia – Feresin 

 
Lista 02 – Gabarito 

 
01. a) I – Tecido epitelial simples pavimentoso 

II – Tecido epitelial simples cúbico 
III – Tecido epitelial simples colunar 
IV - Tecido epitelial estratificado pavimentoso 
V - Tecido epitelial estratificado cúbico 
VI - Tecido epitelial pseudoestratificado 

b) Glândulas Exócrinas: Possuem um canal ou ducto e secretam suas substâncias para fora do corpo ou em 
cavidades ocas. Ex: Glândulas salivares; sudoríparas; lacrimais; mamárias; entre outras. 
Glândulas Endócrinas: Não possuem canais ou ductos e secretam suas substâncias (hormônios) 
diretamente na corrente sanguínea. Ex: Tireoide; hipófise; testículos; ovários; entre outras. 
Glândulas Anfícrinas ou Mistas: Parte exócrina + parte endócrina.  Ex: Pâncreas e fígado. 

 
02. a) Principais funções:  

– Suporte de tecidos moles 
– Reveste superfícies articulares 
– Absorve choques mecânicos 
– Facilita o deslizamento dos ossos nas articulações 
– Participa na formação e crescimento dos ossos longos 

b) A ausência de vasos sanguíneos no tecido cartilaginoso dificulta (ou impede) a chegada das células de 
defesa e de medicamentos ao local da infecção. 

 
03. a) As principais células do tecido ósseo são: 

– Osteoblastos: responsáveis pela síntese (formação) do tecido ósseo. 
– Osteoclastos: responsáveis pela reabsorção óssea, destruindo áreas lesadas ou envelhecidas do osso. 

b) Existem dois tipos de ossificação: 
– Ossificação intramembranosa: ocorre no interior de uma membrana de tecido conjuntivo como, por 
exemplo, no interior do periósteo (membrana de tecido conjuntivo que envolve os ossos). Este processo é 
responsável pelo crescimento em espessura do osso. 
– Ossificação endocondral: ocorre sobre um molde de cartilagem que gradualmente é destruído e 
substituído por tecido ósseo. Este processo é responsável pelo crescimento em comprimento do osso e 
ocorre durante o período fetal, substituindo a cartilagem do esqueleto por tecido ósseo. 

c) A medula vermelha atua na produção de diversos tipos celulares do sangue, enquanto que a medula 
amarela é rica em células adiposas (TUTANO). 

 
04. a) Tecido conjuntivo frouxo: Pequena quantidade de fibras (mais delicado). Tecido conjuntivo denso: Grande 

quantidade de fibras (mais resistente). 
b) Reserva energética, isolante térmico e proteção contra choques mecânicos. 

 
05. a) Suas funções são: transporte de gases, nutrientes e hormônios. 

b) A inalação do monóxido de carbono pode provocar intoxicação e paralisia da respiração celular, podendo 
levar o indivíduo à morte, pois a hemoglobina (proteína presente na hemácia ou glóbulo vermelho) 
combina-se com o monóxido de carbono formando a carboxiemoglobina. A carboxiemoglobina (HbCO) é um 
composto bem mais estável do que a oxiemoglobina, fazendo com que as hemoglobinas fiquem 
comprometidas e indisponíveis para o transporte de O2. 

 


