
 

 

Tarefa 9 professor Hélcio 
 
Gabarito:   
 
01. C 

[I] Incorreta. O tecido epitelial pode ser de revestimento e glandular; o de revestimento é formando por 
células intimamente unidas (prismáticas, achatadas etc.) entre si e reveste a superfície externa do corpo, 
órgãos e cavidades corporais internas; os epitélios glandulares dão origem às glândulas que produzem e 
eliminam secreções úteis ao organismo. 
[II] Incorreta. O tecido conjuntivo denso pode ser não modelado, que possui grande quantidade de fibras 
colágenas, sendo mais resistente e elástico, e modelado, que possui fibras colágenas orientadas 
paralelamente, proporcionando grande resistência e pouca elasticidade; os tecidos conjuntivos especiais 
são de diferentes tipos, como adiposo, ósseo e hematopoiético.   
[III] Incorreta. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo no qual as células ósseas ficam encerradas 
em uma matriz extracelular rica em fibras colágenas e fosfato de cálcio, conferindo rigidez.   

 
02. E 

[A] Incorreta. A camada córnea, constituída pelas células queratinizadas da epiderme, protege o corpo 
contra atrito e arranhões. 
[B] Incorreta. As glândulas sudoríparas ajudam a manter a temperatura corporal, pois, com a temperatura 
externa acima, ao evaporar o suor, ocorre absorção de grande quantidade de calor da superfície do corpo, 
resfriando-o. 
[C] Incorreta. Em dias frios, os vasos sanguíneos se contraem, diminuindo a perda de calor, mantendo o 
corpo aquecido. 
[D] Incorreta. Em dias quentes, os vasos sanguíneos se dilatam, aumentando a irradiação de calor para o 
meio, mantendo o corpo resfriado.   

 
03. D 

O tecido adiposo marrom produz calor sem produzir ATP e o tecido adiposo branco produz ATP e calor. 
Logo a questão admite duas alternativas corretas: [B] e [D].   

 
04. B 

Sendo lipossolúvel, o DDT acumula-se, preferencialmente, no tecido adiposo dos animais.   
 
05. D 

Os mamíferos aquáticos marinhos possuem um espesso revestimento adiposo, servindo como isolante 
térmico, que evita a perda de calor e favorece a endotermia, ou seja, mantém a temperatura corporal 
relativamente constante dentro da água.   

 
06. 01 + 02 + 04 = 07. 

[01] Verdadeiro. O tecido epitelial apresenta diversas funções, dentre elas, proteção, absorção, secreção e 
percepção.  
[02] Verdadeiro. Os fibroblastos são exemplos de células do tecido conjuntivo propriamente dito e os 
condroblastos do tecido conjuntivo cartilaginoso. Há também as células que armazenam lipídios, os 
adipócitos, para reserva de energia, que compõem o tecido conjuntivo adiposo. 
[04] Verdadeiro. O tecido muscular possui diversas funções, dentre elas, o movimento de órgãos, 
eliminação de secreções e excreções. 
[08] Falso. O tecido nervoso apresenta funções como recepção e transformação de estímulos, propagação 
de impulsos nervosos, dentre outros. 
[16] Falso. O tecido hematopoiético é um tipo de tecido conjuntivo, responsável pela produção do sangue.   

 
07. C 

O tecido epitelial não apresenta vascularização. Todas as células possuem os mesmos genes, o que 
diferencia cada tecido são as expressões desses genes. Nos neurônios, ocorre o transporte de íons que, 
através da despolarização, geram o impulso nervoso, propagado do dendrito para o axônio. O tecido 
adiposo é altamente vascularizado e não se divide, apenas aumenta de tamanho em um indivíduo adulto. 
Durante a contração muscular, ocorre um deslizamento entre os filamentos de actina e miosina, ocorrendo 
o encurtamento dos sarcômeros.   
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08. C 
O tecido adiposo armazena os lipídios produzidos nas células hepáticas.   

 
09. D 

A camada de gordura subcutânea é formada pelas células adiposas (I), as quais armazenam gorduras ou 
lipídeos (II). As gorduras funcionam como isolante térmico, reserva energética (III) e proteção mecânica.   

 
10. 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31. 

Todos os itens estão corretos e relacionados aos diferentes tipos de tecidos conjuntivos.   
 


