
 

 

 
01. Os tecidos são conjuntos de células que atuam de modo integrado no desempenho de determinadas 

funções. Nos animais, há quatro tipos de tecidos: epiteliais, como a epiderme que reveste a pele; 
conjuntivos, como o tecido ósseo; musculares, como o tecido cardíaco; e o nervoso, constituinte do 
cérebro. Os tecidos epiteliais são classificados em epitélios de revestimento e de secreção ou glandulares. 
Como exemplos de epitélios de revestimento, temos a epiderme, que protege a pele contra agentes físicos, 
químicos ou biológicos; e o epitélio intestinal, atuante na absorção de nutrientes resultantes da digestão; 
e, como epitélios glandulares, citam-se: as glândulas sudoríparas que, ao produzirem suor, evitam o 
superaquecimento corpóreo e as glândulas mamárias, indispensáveis na amamentação dos recém-
nascidos.  

LOPES. S.; ROSSO, S. Bio – 1. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010. 480 p.  
 

De acordo com o texto, o tecido epitelial está associado a mais de uma função. Dentre essas, é possível 
constatar as seguintes:   
a) absorção de nutrientes, sustentação corpórea e condução nervosa.     
b) contração muscular, condução nervosa e relaxamento muscular.     
c) revestimento corpóreo, condução de impulsos elétricos e absorção de nutrientes.     
d) transporte de gases respiratórios, sustentação corpórea e defesa do corpo.     
e) proteção corpórea, absorção de nutrientes e secreção de substâncias.    

 
02. (Upf 2017)  As glândulas formam-se na fase embrionária da vida, a partir de uma superfície epitelial. Nas 

glândulas exócrinas, a parte mais profunda do cordão de células se desenvolve e assume a função 
secretora, enquanto o restante do cordão celular forma o ducto, pelo qual a secreção é eliminada para fora 
da glândula. 

 
Analise a figura abaixo, que apresenta três tipos de glândulas exócrinas. 

 

 
 

Quanto à forma, as glândulas I, II e III são classificadas, respectivamente, como:  
a) túbulo-acinosa / acinosa / tubulosa.    
b) acinosa / tubulosa / apócrina.    
c) ramificada / apócrina / tubulosa.    
d) túbulo-acinosa / tubulosa / acinosa.    
e) ramificada / acinosa / apócrina.    

 
03. Sobre o tecido glandular é correto afirmar que  

a) o tecido glandular nunca se origina de um epitélio de revestimento.    
b) as secreções de todas as glândulas são chamadas hormônios.    
c) as glândulas de secreção endócrinas são aquelas cujos produtos são lançados diretamente no sangue.    
d) não existem glândulas endócrinas unicelulares.    
e) as glândulas endócrinas podem ser tubulares, acinosas e alveoladas.    
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04. (Udesc 2015) 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 do tipo desmossomos e junções adesivas aumentam sua capacidade de 

absorção.  
IV. A pele é um exemplo de tecido epitelial de revestimento.  
IV. 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.    

 
05. A taxa de multiplicação celular está diretamente relacionada com a propensão ao surgimento de problemas 

no controle da replicação, gerando diferentes tipos de câncer. Dessa forma, o tecido com maior chance de 
ocorrência dessa doença é o  
a) ósseo.    
b) epitelial.    
c) nervoso.    
d) muscular.    
e) sanguíneo.    


