
 

 

Tarefa 15 professor Hélcio 
 
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. 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.    

 
03. Durante o verão, devido às férias, ficamos mais tempo ao ar livre e expostos à radiação solar, aumentando 

o risco de queimaduras. Nesta época, os raios ultravioletas apresentam maior intensidade e, por isso, 
todos os cuidados com a pele devem ser tomados para evitar os efeitos prejudiciais. A pele é o maior órgão 
do corpo humano. Reveste, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do 
organismo como, por exemplo, agindo no controle da temperatura corporal e na elaboração de 
metabólitos. Possui algumas estruturas especializadas, chamadas anexos da pele: pelos, unhas e glândulas 
sebáceas e sudoríparas. É constituída de epiderme e derme, tecidos intimamente unidos, que atuam de 
forma harmônica e cooperativa. 
Sob a derme, a gordura se concentra no tecido adiposo, que funciona como isolante térmico e contribui 
para a manutenção de uma temperatura constante. 
Com relação a esse órgão, assinale que mais condiz com sua realidade biológica: 
a) A derme atua na absorção total da luz, garantindo que o organismo adquira resistência a esse tipo de 

radiação.     
b) As glândulas sebáceas produzem lipídios (o chamado sebo), que aumenta o ressecamento da pele e 

dos pelos.    
c) A presença de uma camada de gordura sob a derme é importante na produção de sangue e na 

pigmentação da pele.     
d) A epiderme constitui a camada mais externa de defesa do corpo, protegendo o organismo contra a 

penetração de agentes externos.     
e) As glândulas sudoríparas são responsáveis por eliminar o suor, solução salina diluída que, ao evaporar, 

aumenta a temperatura do corpo.     
 
04. O útero é um órgão de 7 cm  com o formato de uma pera. Durante a menstruação e, enquanto descama, 

libera prostaglandina que faz o útero contrair para eliminar o sangue. Esse processo comprime os nervos e 
os vasos que passam pelo músculo uterino. Por isso, a mulher sente dor. 

 
VARELA, Drauzio. Cólicas menstruais. Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/mulher-2/colicasmenstruais>. Acesso: 03 out. 2016. 
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O útero é um órgão formado por músculo  
a) estriado esquelético, de contração involuntária.     
b) estriado esquelético, de contração voluntária.     
c) estriado cardíaco, de contração involuntária.     
d) liso, de contração involuntária.     
e) liso, de contração voluntária.     

 
05. A questão a seguir refere-se à caracterização de tecidos animais. 
 

TECIDOS CARACTERÍSTICAS 

1 
células grandes, nucleadas, de formato irregular com 
grande capacidade de fagocitar, sendo importantes no 
combate a elementos estranhos ao corpo. 

2 
células longas, com muitos núcleos dispostos na periferia 
com estrias longitudinais, transversais e disposição 
regular. 

3 
células que permitem ao organismo responder a alterações 
do meio com um corpo celular de onde partem dois tipos 
de prolongamento. 

 
Os tecidos 1, 2 e 3 são, respectivamente,  
a) conjuntivo, muscular liso e ósseo.    
b) conjuntivo, muscular estriado esquelético e nervoso.    
c) epitelial de revestimento, muscular cardíaco e nervoso.    
d) epitelial glandular, muscular estriado esquelético e hematopoiético.    

 


