
 

 

Tarefa 9 professor Hélcio 
 
01. Analise as afirmações abaixo: 

I. os epitélios têm como função revestir cavidades e a superfície corporal e são constituídos por células 
denominadas fibroblastos. 

II. o tecido conjuntivo denso é um dos tipos de tecido conjuntivo especial, caracterizado pela escassez de 
matriz extracelular e abundante quantidade de células. 

III. o tecido ósseo é caracterizado por possuir uma matriz extracelular altamente hidratada, o que facilita a 
difusão de nutrientes. 

IV. A substância cinzenta do tecido nervoso é caracterizada por corpos celulares de neurônios e células da 
glia. 

 

E escolha:  
a) se I e III são corretas.     
b) se II é correta.     
c) se apenas IV é correta.     
d) se todas são corretas.    
e) se todas são incorretas.     

  
02. A pele é o maior órgão do corpo humano, revestindo toda a superfície corporal. Funciona como uma 

barreira protetora contra as radiações solares, particularmente os raios ultravioleta, lembrando que a 
exposição excessiva ao sol aumenta drasticamente o risco de câncer de pele. 
A pele atua também na proteção contra agentes mecânicos (atrito e pressões), químicos (substâncias 
prejudiciais) e biológicos (microrganismos patogênicos). Além disso, evita a excessiva perda de água, 
desempenha importante papel na manutenção de nossa temperatura corporal e na elaboração de 
metabólitos. 
 

Considerando as principais funções desse órgão, é correto afirmar que  
a) a presença de uma epiderme queratinizada, do ponto de vista adaptativo, está diretamente 

relacionada à reserva nutritiva.    
b) as glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor, ajudando a elevar a temperatura do 

corpo, ao ser eliminado.    
c) a transpiração diminui em dias frios e os vasos sanguíneos da pele se dilatam, o que aumenta a perda 

de calor e mantém o corpo aquecido.    
d) a transpiração aumenta em dias quentes e os vasos sanguíneos da pele se contraem, o que diminui a 

irradiação de calor para o meio, esfriando o corpo.    
e) a exposição da pele aos raios ultravioleta pode causar vermelhidão, queimaduras e também estimula a 

produção de melanina, que a protege dos efeitos negativos da radiação.    
  
03. O corpo humano é composto por pelo menos dois tipos de gordura. A mais comum é o tecido adiposo 

branco, um tipo perigoso que se acumula ao redor das vísceras e debaixo da pele, podendo causar 
obesidade e desencadear complicações metabólicas, como o diabetes tipo 2. A outra é o tecido adiposo 
marrom, que regula a produção de calor e, consequentemente, a temperatura corporal. 
 

Assinale a alternativa correta.  
a) O tecido adiposo branco produz mais energia que o tecido adiposo marrom.    
b) O tecido adiposo marrom não produz ATP, mas produz calor.    
c) O tecido adiposo branco não produz ATP, mas produz calor.    
d) O tecido adiposo branco produz ATP e calor.    

  
04. O diclorodifeniltricloroetano (DDT) é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados, 

tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores da 
malária e do tifo. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas, em longo 
prazo, tem efeitos prejudiciais à saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. 
DAMATO, C; TORRES, J. P. M.; MALM, O. DDT (diclorodifeniltricloroetano): toxicidade e contaminação ambiental – uma revisão, Química, 

n. 6, 2002 (adaptado). 
 

Nos animais, esse composto acumula-se, preferencialmente, no tecido  
a) ósseo.     
b) adiposo.     
c) nervoso.     
d) epitelial.     
e) muscular.     
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05. O interesse pelos animais marinhos da Antártica, como focas, leões marinhos e baleias, foi imediato 
durante a exploração deste continente. Esses animais eram caçados pela carne, por seu couro e pelo “óleo” 
extraído da sua espessa camada de tecido adiposo. No início do século XIX, muitas cidades eram 
iluminadas com lamparinas de óleo de baleia. Houve o extermínio quase total das focas nas ilhas onde 
eram descobertas e, até meados da década de 1960, as baleias foram dizimadas pela pesca descontrolada. 
 
A abundância de gorduras nesses animais, no ambiente citado, favorece sua  
a) defesa.    
b) flutuação.    
c) reprodução.    
d) endotermia.    

  
06. Analise os itens abaixo e correlacione as funções/tipos celulares aos respectivos tecidos (listados nas 

alternativas) e assinale o que for correto. 
 

I. Apresenta como funções a proteção, absorção e secreção de substâncias e a percepção de sensações. 
II. Os fibroblastos e os condroblastos são exemplos de células presentes neste tecido. 
III. Contém células especializadas no armazenamento de gordura (os adipócitos), as quais reservam 

energia. 
IV. Permite a movimentação dos órgãos internos, como batimentos cardíacos, pulsação das artérias, 

eliminação das secreções e excreções pelas glândulas, entre outros.  
 
01) I – Tecido epitelial.    
02) II e III – Tecido conjuntivo.    
04) IV – Tecido muscular.    
08) I e II – Tecido nervoso.    
16) II e IV – Tecido hematopoiético.    

  
07. O corpo humano é formado por quatro tipos de tecidos: conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Cada um 

desses tecidos é formado por conjuntos de células que atuam de maneira integrada, desempenhando 
funções específicas.  
Considerando-se os conhecimentos sobre histologia, é correto afirmar:  
a) O tecido epitelial se caracteriza por ser altamente vascularizado.    
b) Células pertencentes aos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso de um indivíduo apresentam 

genes diferentes já que têm funções e características diferenciadas.    
c) O transporte de íons através da membrana dos neurônios promove a sua despolarização, gerando o 

impulso nervoso que é iniciado nos dendritos e se propaga em direção ao axônio.    
d) Em adultos obesos, o tecido adiposo é pouco vascularizado e é caracterizado por intensa proliferação 

celular.    
e) Nos músculos estriados esqueléticos, os filamentos de actina e de miosina diminuem de tamanho, 

promovendo a contração muscular.    
  
08. A Obesidade Infantil já é considerada o distúrbio nutricional mais comum na infância. Em 1998, a 

Organização Mundial de Saúde declarou a Obesidade Infantil uma "epidemia global": mais de 22 milhões 
de crianças com idade inferior a 5 anos apresentam excesso de peso ou obesidade franca. Mais de 2/3 
destas crianças se tornarão adultos obesos e terão sua expectativa de vida reduzida em 5 a 20 anos.  

 

Disponível em:http://www.boasaude.com.br/artigos-de saude/5321/-1/obesidade-infantil-causas-e-complicacoes.html  
 

Sobre o tecido adiposo, é correto afirmar que  
a) as células adiposas continuam se multiplicando por meio da ingestão excessiva de comida pelos seres 

humanos na fase adulta.    
b) o unilocular é pouco irrigado, pois os vasos acabam sendo obstruídos pelo acúmulo de gordura.    
c) é o tecido responsável por armazenar energia por meio da conversão de carboidratos em gordura.    
d) o unilocular é conhecido comumente como gordura marrom.    

  
09. Mamíferos aquáticos, como os cetáceos, possuem um revestimento de tecido adiposo que serve, 

principalmente, para evitar a perda de calor. Em humanos, o corpo é mais ou menos envolvido por uma 
camada de gordura que se localiza abaixo da pele. Marque a afirmativa CORRETA, a qual mostra o nome 
das células desse tecido em I, a(s) substância(s) que armazena(m) em II e um exemplo de suas funções 
em III.  
a) I – adiposas; II – hemoglobina; III – isolante térmico.    
b) I – condroblastos; II – triglicerídeos; III – evita choques mecânicos.    
c) I – fibroblastos; II – colágeno; III – preenchimento de espaços.    
d) I – adiposas; II – gorduras ou lipídeos; III – reserva de energia.    
e) I – osteoblastos; II – minerais; III – formação dos ossos.    
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10. Os tecidos conjuntivos formam-se do mesênquima, um tecido embrionário originado da mesoderme. Com 
relação às características desse tecido, assinale o que for correto.   
01) Esses tipos de tecidos apresentam grande quantidade de substância intercelular (matriz extracelular) 

formada por proteínas fibrosas (fibras), que ficam imersas na substância fundamental, também 
chamada de substância fundamental amorfa.     

02) Os tecidos conjuntivos são divididos em: propriamente dito frouxo e denso; adiposo; cartilaginoso; 
ósseo e hematopoiético.     

04) O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo possui poucas fibras; é delicado e flexível e está 
espalhado por todo o corpo, preenchendo espaços e servindo de apoio aos epitélios, sustentando os 
órgãos.     

08) O tecido conjuntivo cartilaginoso possui glicídios e glicoproteínas, além de fibras colágenas e elásticas, 
que lhe dão consistência firme e flexível, tornando-o capaz de sustentar diversas partes do corpo e 
permitindo flexibilidade de movimento.     

16) O excesso de tecido adiposo, principalmente no abdome, com a obesidade, predispõe a um risco maior 
de doenças cardiovasculares e diabete tipo 2.    


