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FRENTE C 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – GRANGEIRO 

  

Semana 29 – Gabarito 
 
Resposta da questão 1:  [D] 
 
O anel fibroso dos discos intervertebrais são 
constituídos por tecido conjuntivo denso 
modelado e tecido cartilaginoso fibroso 
(fibrocartilagem).   
 
Resposta da questão 2:  [B] 
 
O colágeno é a proteína mais abundante do 
corpo humano, 30% do total de proteínas, sendo 
o principal componente das fibras da matriz 
intercelular do tecido conjuntivo, presente em 
quase todos os órgãos e tecidos, com funções de 
sustentação e elasticidade.   
 
Resposta da questão 3:  [E] 
 
O tecido conjuntivo ósseo é rico em vasos 
sanguíneos e inervações. Entre as funções do 
tecido conjuntivo propriamente dito estão as de 
suporte de epitélios, vasos, nervos e tecido 
muscular, preenchimento entre tecidos, proteção 
de órgãos, contenção e união de músculos a 
tendões; e as funções do tecido conjuntivo de 
propriedades especiais são de arranjos e 
composições de matriz extracelular. O tecido 
muscular é outro tipo de tecido, formado por 
fibras musculares, com capacidade de contração. 
O tecido conjuntivo denso é diferenciado em não 
modelado e modelado. Existem diferentes tipos 
de células do tecido conjuntivo, sendo que uma 
delas possui grande capacidade de duplicação, 
permitindo a regeneração do tecido conjuntivo.   
 
Resposta da questão 4:  [C] 
 
O tecido adiposo armazena os lipídios produzidos 
nas células hepáticas.   
 
Resposta da questão 5:  [E]  
 
O tecido conjuntivo denso não modelado pode 
ser encontrado na derme, e outros órgãos no 
corpo humano apresentam as fibras colágenas 
dispersas, células com núcleo oval e muita 
substância, caracterizando este tipo de tecido.   
 
 
 
 
 
 
 

Resposta da questão 6:  [B] 
 
Os tendões são estruturas que ancoram os 
músculos aos ossos e são formados, 
histologicamente, pelo tecido conjuntivo denso 
modelado. Esse tecido é rico em fibroblastos 
produtores de colágeno, uma proteína capaz de 
resistir às tensões geradas pelos movimentos 
voluntários dos seres humanos.   
 
Resposta da questão 7:  [A] 
 
O tecido conjuntivo propriamente dito é 
classificado como frouxo formando a derme; 
denso não modelado ocorre na derme e denso 
modelado, constituindo os tendões e ligamentos.   
 
 


