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1. Tecido Epitelial ou Epitélio

• Origem: Ectoderme ou Mesoderme ou 
Endoderme

• Características Gerais:

–Avascular

–Não possui nervos

–Suas células são justapostas

–Desmossomos, Junções Intercelulares, 
Interdigitações, Zônula de Oclusão, Zônula
de Adesão e Glicocálix



–Há pouca ou nenhuma substância 
intercelular

–Lâmina Basal (proteínas e glicoproteínas) 
= fixação e nutrição

• Funções:

–Revestimento, Proteção, Absorção e 
Secreção.



• Classificação:

–De acordo com o número de camadas e o 
formato das células 

–1.1 – Epitélios de Revestimento

• Simples Pavimentoso = Endotélio, 
Alvéolos e as Serosas

• Simples Cúbico = Túbulos Renais e 
Revestimento Externo dos Ovários

• Simples Prismático ou Colunar = Mucosa 
Intestinal (Microvilosidades) e Tubas 
Uterinas (Ciliado)







• Estratificado Pavimentoso = Epiderme 
(Queratinizado) e Mucosas da Boca, do 
Esôfago, da Faringe e da Vagina

• Estratificado de Transição = Bexiga 
Urinária (muda a forma de acordo com a 
distensão do órgão)

• Pseudoestratificado = Traquéia (Muco e 
Cílios), Mucosa Nasal e Brônquios



http://www.ebah.com.br/content/ABAAAels0AA/tipos-tecido-
epitelial-localizacao



No nosso corpo, existem muitos tipos de células, com diferentes
formas e funções. As células estão organizadas em grupos, que
“trabalhando” de maneira integrada, desempenham, juntos, uma
determinada função. Esses grupos de células são os tecidos. Os
tecidos do corpo humano podem ser classificados em quatro grupos
principais.Disponível em:

<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Organizacao.php>. Acesso em: 18 nov. 2016.

Marque a alternativa que apresenta os quatro tipos principais de
tecidos encontrados no corpo humano:

a) Nervoso, sanguíneo, epitelial, adiposo.

b) Epitelial, ósseo, sanguíneo, muscular.

c) Epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso..

d) Cartilaginoso, adiposo, nervoso, ósseo.

e) Conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, epitelial.



Analise as afirmativas.

I. O tecido de revestimento dos rins é constituído por células
cúbicas simples..

II. Os alvéolos pulmonares apresentam um epitélio
pseudoestratificado pavimentoso.

III. O epitélio estratificado pavimentoso ocorre revestindo a
cavidade nasal, a traqueia e os brônquios.

IV. O tipo de epitélio da epiderme é o estratificado pavimentoso..

V. O epitélio estratificado de transição ocorre revestindo a bexiga
urinária..

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, IV e V..

d) II, III e V.



A doença autoimune denominada pênfigo vulgar
caracteriza-se histologicamente pela formação de
vesículas intrateciduais logo acima da camada basal
fazendo com que esta se destaque do tecido
conjuntivo subjacente.

Pela característica histológica descrita, o pênfigo é
uma doença que atinge o tecido

a) epitelial de revestimento..

b) conjuntivo adiposo.

c) muscular liso.

d) conjuntivo cartilaginoso.



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.

V. 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.



Em relação ao tecido epitelial, marque com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.

( ) As células epiteliais recebem nutrientes a partir do tecido
conjuntivo subjacente, uma vez que o tecido epitelial não possui
vasos sanguíneos..

( ) Na área de conexão de um epitélio com o tecido conjuntivo
subjacente, há uma matriz acelular rica em proteínas denominada
lâmina basal..

( ) O epitélio de revestimento prismático pode apresentar
microvilosidades e é habitual em órgãos relacionados com a
absorção de nutrientes e água..

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

a) V V V.. b) V V F. c) V F F. d) F V F. e) F F V.



–1.2 – Tecido Epitelial de Secreção ou 
Glandular

•Glândulas

–Unicelulares = Caliciformes

–Endócrinas (Sangue)

–Exócrinas (Ducto)

»Merócrinas (Lacrimais, Salivares, 
Sudoríparas)

»Apócrinas (Mamárias)

»Holócrinas (Sebáceas)











Questão 01) As glândulas sudoríparas
contribuem para a manutenção da temperatura
corporal. Essas glândulas são

a) pluricelulares, apócrinas e endócrinas.

b) pluricelulares, merócrinas e exócrinas..

c) pluricelulares, holócrinas e mistas.

d) unicelulares, apócrinas e exócrinas.

e) unicelulares, merócrinas e mistas.



Questão 02) A hiperidrose é uma condição que
provoca suor excessivo, na qual os pacientes podem
transpirar muito até mesmo em repouso. Isso ocorre
porque as glândulas sudoríparas dos pacientes são
hiperfuncionantes. Diferentes regiões do corpo podem
ser acometidas: axilas, palmas das mãos, rosto,
cabeça, plantas dos pés e virilha. Quando há
transpiração extrema, esta pode ser embaraçosa,
desconfortável, indutora de ansiedade e se tornar
incapacitante. Pode perturbar todos os aspectos da
vida de uma pessoa, desde a escolha da carreira e
atividades recreativas até relacionamentos, bem-estar
emocional e autoimagem. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Hiperidrose.

Disponível em: < http://www.sbd.org.br/doenca/hiperidrose/>
Acesso: 19 jun. 2017(adaptado).



Questão 02

As glândulas sudoríparas, citadas no texto, são
formadas por tecido

a) cartilaginoso.

b) muscular.

c) epitelial.

d) nervoso.

e) conjuntivo.



Questão 03) As glândulas multicelulares se
formam a partir da proliferação celular de um
tecido e, após a sua formação ficam imersas em
outro tecido, recebendo nutrientes e oxigênio.
De acordo com o tipo de secreção que é
produzido, as glândulas são classificadas
basicamente em endócrinas e exócrinas.
Entretanto, existe uma glândula que possui duas
partes, uma exócrina e outra endócrina.

A figura abaixo mostra um esquema
comparativo da formação de dois tipos de
glândulas.



• Questao 03



Q.03 Com base na figura, assinale a opção que identifica,
respectivamente, o tecido de onde as glândulas se
originam, o tecido onde elas ficam imersas, a glândula I, a
glândula II e um exemplo de uma glândula exócrina.

a) Tecido epitelial, tecido conjuntivo, glândula exócrina,
glândula endócrina e glândula salivar..

b) Tecido conjuntivo, tecido epitelial, glândula exócrina,
glândula endócrina e tireoide.

c) Tecido epitelial, tecido conjuntivo, glândula endócrina,
glândula exócrina e pâncreas.

d) Tecido conjuntivo simples, tecido epitelial, glândula
endócrina, glândula exócrina e paratireoide.

e) Tecido conjuntivo frouxo, tecido epitelial, glândula
endócrina, glândula exócrina e glândula lacrimal.



Questão 04) Assinale a alternativa incorreta a respeito do tecido epitelial
glandular.

a) A paratireóide é um exemplo de glândula endócrina. Esse tipo de
glândula não possui uma comunicação com o epitélio por meio de um
ducto ou canal. A secreção dessa glândula é liberada para os vasos
sanguíneos.

b) As glândulas são agrupamentos de células especializadas na produção
de secreções.

c) Glândulas sudoríparas são exemplos de glândula exócrina. Esse tipo de
glândula mantém uma comunicação com o epitélio por meio de um ducto
ou canal, que permite a liberação da secreção.

d) A tireóide é um exemplo de glândula endócrina. Esse tipo de glândula
não possui uma comunicação com o epitélio por meio de um ducto ou
canal. A secreção dessa glândula é liberada para os vasos sanguíneos.

e) A hipófise é uma glândula mista, ou seja, ela apresenta uma parte
endócrina que libera o hormônio antidiurético, e outra exócrina que
libera oxitocina (ocitocina)..



Questão 05) Uma glândula, independentemente
do seu modo de secreção, é constituída pelo
tecido:

a) muscular.

b) adiposo.

c) cartilaginoso.

d) sanguíneo.

e) epitelial.



Questão 06) Associe as colunas e assinale a opção correta.

1. Tecido epitelial t. Hipófise

2. Tecido muscular u. Células dotadas de
contração

3. Glândula endócrina v. Estratificação,
queratinizado na
superfície

4. Glândula exócrina x. Tireóide

5. Tecido sanguíneo z. Tecido mielóide

A opção que apresenta a associação correta é:

a) 1–t; 2–v; 3–u; 4–z; 5–x. b) 1–v; 2–u; 3–x; 4–t; 5–z.

c) 1–v; 2–v; 3–z; 4–x; 5–t. d) 1–v; 2–u; 3–t; 3–x; 5–z..

e) 1–z; 2–v; 4–t; 4–x; 5–z.









• Detalhes (Origens Embrionárias de algumas 
estruturas):

–Ectoderme = Epiderme; Epitélios do nariz e 
da boca; Glândulas sebáceas, mamárias e 
salivares.

–Mesoderme = Endotélio; Epitélio do Sistema 
Urogenital; Pleura; Pericárdio e Peritônio.

–Endoderme = Fígado; Pâncreas; Tireoide; 
Paratireoides; Epitélio interno do Tubo 
Digestório, dos Pulmões e da Bexiga.



2. Tecido Conjuntivo

• Origem: Mesoderma

• Características Gerais:

–Vascularizado

–Possui Nervos

–Células não justapostas

–Muita substância intercelular

• Substância fundamental amorfa

• Fibras = Colágenas, Elásticas e 
Reticulares 



–Células:

• Fibroblastos (Fibrócitos)

•Macrófagos (Monócitos)

•Mastócitos

• Plasmócitos (Linfócitos B)

•Adipócitos

• Células Mesenquimatosas (Células 
Embrionárias Indiferenciadas)



• 2.1 – T. C. P. Dito

–Frouxo

• Fibras sem orientação

• Flexível e pouco resistente à tração

•Nutre o Epitelial

• Camada mais superficial da Derme; 
envolve Nervos, Vasos Sanguíneos e 
Linfáticos



–Denso

• Predomínio de fibras colágenas

•Muito resistente

•Modelado:

–Fibras colágenas organizadas

–Tendões e Ligamentos

•Não Modelado

–Fibras colágenas desorganizadas

–Camada mais profunda da Derme, 
Periósteo, Pericôndrio e Cápsulas 
Fibrosas



• 2.2 – Tecido Adiposo

–Tela subcutânea ou Panículo Adiposo ou 
Hipoderme

–Adipócito

–Funções:

•Reserva, Homeotermia, Proteção contra 
choques mecânicos e Formação de água 

–Unilocular

–Multilocular









• 2.3 – Tecido Cartilaginoso

–Condroblastos e Condrócitos

–Funções: Suporte, Modelagem, 
Revestimento das Articulações (menor 
atrito), Crescimento e Regeneração de 
Fraturas

–Matriz Cartilaginosa

• Substância Fundamental e Fibras 
(Colágenas e Elásticas)

–Condroplasto = Lacuna que pode conter um 
ou mais Condrócitos



–Avascular

–Não possui Nervos

–Dificilmente se regenera

–Pericôndrio (T. C. P. D. Denso Não 
Modelado)





–Classificação de Tecido Cartilaginoso:

•Hialina

–Mais abundante

–Quant. Moderada de fibras colágenas

–É substituída por Osso

–Nariz, Laringe, Traquéia, Brônquios, 
Costelas x Esterno, Discos Epifisários e 
Articulações em Geral





• Elástica 

–Fibras Colágenas e Elásticas 
entrelaçadas

–Mais elástica

–Pavilhão Auditivo e Epiglote

• Fibrosa 

–Muita fibra colágena em feixes

–É a mais resistente

–Discos Intervertebrais e Sínfise 
Pubiana





• 2.4 – Tecido Ósseo

–Osteoblastos, Osteócitos e Osteoclastos
(Monócitos)

–Matriz Óssea

• Inorgânica 

•Orgânica 

–Osteoplastos = dentro de Lacunas, que se 
comunicam por meio dos...

–Canais de Havers (Centrais ou Ósteon) e os 
Volkmann (Perfurantes) = Revestidos por 
Endósteo





• Ossificação Intramembranosa e Endocondral
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Fisiologia
Animal/sustentacao2.php



http://www.clinicaecirurgiadope.com.br/artigos/17



–Tipos de Ossos:

• Longos (Fêmur, Tíbia, Fíbula, Úmero, 
Rádio, Ulna e Costelas)

• Curtos (Carpos e Tarsos)

• Planos (Escápula, Pélvicos e os do Crânio)

–Esponjoso e Compacto

–Epífise e Diáfise





–Medula Óssea

•Amarela 

•Vermelha (Costelas, Vértebras, partes 
esponjosa de ossos Curtos e 
extremidades de ossos Longos)



• 2.5 – Tecido Sanguíneo

–Plasma 

–Origem das Células: 

• Linfóide (Linfócitos B e T)

•Mielóide (Eritrócitos, Trombócitos, 
Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos e 
Monócitos)



–Eritrócitos ou Hemácias

• Eritroblastos = Reticulócitos = origem das 
Hemácias

•Anucleadas

• 120 dias

• 4,5 a 5,5 milhões por mm3

•O Hormônio Eritropoietina, produzido nos 
Rins, que estimula a Medula Óssea a 
produzir mais Hemácias = Altitude ou 
Anemia por exemplo

•Disco Bicôncavo

• Função: Transporte de Gases







–Trombócitos ou Plaquetas

• São fragmentos dos Megacariócitos

•Anucleadas 

• 9 dias

• 150.000 a 450.000 por mm3

• Função: Coagulação Sanguínea 







–Leucócitos 

•Neutrófilos = núcleo trilobado; 
Fagocitose

• Eosinófilos ou Acidófilos = núcleo 
bilobado; atua contra parasitas de maior 
tamanho e em processos inflamatórios e 
alérgicos

•Basófilos = núcleo bilobado irregular; 
Histamina e Heparina; tbm atua em 
processos inflamatórios e alérgicos



•Monócitos = núcleo em forma de 
ferradura; se diferenciam em Macrófagos 
(Fagocitose; Diapedese)

• Linfócitos

–B → Anticorpos ou Imunoglobulinas → 
vira Plasmócito

–T auxiliar (4) → estimula outras células 
pela liberação de linfocinas

–T citotóxico (8) → atacam e matam 
microrganismos, células infectadas e 
células cancerosas

–T supressor → calma gte...



http://labmedvet.blogspot.com.br/2011/11/l
eucocitos-leucograma-interpretacao.html



3. Tecido Muscular

• Origem: Mesoderma

• Fibras Musculares ou Miócitos

• Sarcolema, Sarcoplasma e Retículo 
Sarcoplasmático

• São ricas em proteínas filamentosas 
chamadas miofilamentos → Actina e Miosina



3.1 – Tecido Muscular Estriado Esquelético

–Miócitos longos +ou- 30 cm

–Multinucleados, com núcleos periféricos

–Contração rápida e voluntária

–“Carne”

–Trabalha em parceria com o Esqueleto, 
promovendo a locomoção

–Endomísio, Perimísio e Epimísio



http://tejidomuscular.galeon.com/productos1032292.h
tml



http://simbiotica.org/tecidosanimal.htm



3.2 – T. M. E. Cardíaco

–Só ocorre no coração = Miocárdio (sério 
msm)

–Um ou dois núcleos, centrais

–Contração rápida e involuntária

–São menores e mais ramificadas que o 
Esquelético

–Possui Discos Intercalares (Adesão entre as 
células)



–São capazes de auto-estimulação (Nó 
Sinoatrial → Nó Atrioventricular → Fascículo 
Atrioventricular (Feixe de His) → Miócitos 
Condutores Cardíacos (Fibras de Purkinje)) 

–Nervo Vago (Acetilcolina) e Nervos 
Cardíacos (Adrenalina)



http://veterinariaminhavida.blogspot.com.br/20
11/12/tecido-cardiaco-histologia-i.html



http://www.afh.bio.br/sustenta/sustent
a5.asp





3.3 – T. M. Liso

• Órgãos Ocos (Tubo Digestório, Vasos 
Sanguíneos, Vesícula Biliar, Útero, Bexiga)

• Não possui estrias 

• Mononucleadas 

• Contração Lenta e Involutária

• Pobres em Mitocôndrias e Glicogênio 

• Não possuem Sistema T (Retículo 
Sarcoplasmático reduzido)



• O Cálcio não fica armazenado, ele é Pinocitado

• Seu ritmo de contração depende dos Sitemas
Nervoso e Hormonal 

• A Adrenalina relaxa esse tipo de músculo

http://www.coladaweb.com/biologia/histologia/tecid
o-muscular



http://www.uaz.edu.mx/histo/Pics2/Small/Musculo.htm





–Unidade de Contração Muscular: Sarcômero



http://funcionaltotal.wordpress.com
/musculacao/como-ocorre-a-
contracao-muscular/







–A Contração Muscular

• Cálcio + ATP + Estímulo (“Lei do Tudo ou 
Nada”)

•Nas células musculares em repouso, o 
Cálcio fica armazenado no Retículo 
Sarcoplasmático (Bomba de Cálcio)

• Com a chegada do Impulso... Ocorre a 
despolarização da Sarcolema... Liberando 
o Cálcio para o Sarcoplasma



•Os íons Cálcio promovem a ligação dos 
miofilamentos de Actina com os de 
Miosina

• Com a quebra do ATP... Tem-se energia 
para a contração

• Fontes de Energia para a contração:

–Reserva de ATP

–Reserva de Fosfocreatina

–Respiração Celular Aeróbia

–Fermentação Lática





4. Tecido Nervoso

• Origem: Ectoderme

• Especializado na condução dos impulsos 
nervosos que comunicam as partes periféricas 
do corpo com o S.N.C.

• Célula típica: O Neurônio









• Tipos de Neurônios:

–Sensorial ou Sensitivo ou Aferente

–Associativo

–Motor ou Eferente

–Unipolar 

–Bipolar 

–Pseudopolar

–Multipolar 







• Sentido de Propagação do Impulso Nervoso



• Células da Glia ou Neuróglia ou Gliócitos

–90% do Tecido Nervoso

–Não conduzem Impulsos Nervosos

–Tem a manha de se dividirem

–Astrócitos

•Grandes e ramificadas

• Estão ligadas a vasos sanguíneos

•Nutrem, Protegem, Sustentam e 
Cicatrizam (preenchem espaços deixados 
por Neurônios mortos)





–Oligodendrócitos

• Pouco ramificadas

• Formam a Bainha de Mielina (S.N.C.)

•As células de Schwann estão para o S.N.P.

• Protegem, Sustentam, Nutrem, 
Modelam, Dão Contorno, Isolam um 
Neurônio do outro...







–Micróglia

•Origem: Monócito - Macrófago

• Fagocita dendritos e outros restos 
celulares

• Fazem parte de Sistema Mononuclear 
Fagocitário (Sistema Reticuloendotelial)







–Células Ependimárias

•Revestem as cavidades internas do S.N.C.

• Produzem e Reabsorvem o Líquido 
Cefalorraquidiano







• Sinapses Nervosas

–É a comunicação ou passagem do Impulso 
Nervoso de um Neurônio para outras 
Células

–Neurotransmissores

– Interneurais, Neuromusculares (Placa 
Motora) e Neuroglandulares

–Químicas ou Elétricas





ATP



• Impulso Nervoso





• MUITO OBRIGADOOOOOOOOOOOO...

• CUIDEM-SEEEEEEEEEEEEEEEEE...

• BJSSSSSSSSSSSSSS...


