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01. Observe as imagens a seguir:

   
Faça a CORRETA associação entre o tipo (A, B e C), a ori-
gem (I, II e III), as características histológicas e a função dos 
tecidos. 

a)  O tecido A – epitelial cúbico simples – é de origem ecto-
dérmica – II. Constituído por células poliédricas ciliadas. 
Sua função é de secreção e absorção.   

b)  O tecido A – epitelial pseudoestratificado – é de origem 
endodérmica – III. Constituído por células cilíndricas ci-
liadas, em alturas diferentes, o que lhe dá o falso as-
pecto de estratificado. Sua função é de revestimento e 
proteção.   

c)  O tecido B – cartilaginoso – é uma variedade especial do 
tecido conjuntivo de origem mesodérmica – I. Sua cons-
tituição é rígida, em razão da presença de sais de cálcio 
e fósforo. Sua função é de sustentação.   

d)  O tecido B – ósseo – é uma variedade especial do teci-
do conjuntivo de origem ectodérmica III. Constituído por 
condroblastos e osteócitos, tem consistência firme. Sua 
função é de sustentação e revestimento de superfícies 
articulares, facilitando os movimentos.   

e)  O tecido C – muscular liso – é de origem mesodérmica 
– II. Suas células são cilíndricas, longas, citoplasma com 
estrias e numerosos núcleos. Sua função é de contração 
rápida e involuntária.    

02. 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 ultravioleta 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 funciona-
mento do organismo como, por exemplo, agindo no controle 
da temperatura corporal e na elaboração de metabólitos. 
Possui algumas estruturas especializadas, chamadas ane-

xos da pele: pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudorípa-
ras. 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 manuten-
ção de uma temperatura constante.
Com relação a esse órgão, assinale a alternativa correta. 

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 pe-
los.   

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.    

03. A pele é um órgão bastante complexo de nosso organis-
mo e é responsável por diversas funções essenciais à vida. 
Assinale a alternativa que apresenta somente informações 
corretas sobre a pele. 

a)  Na epiderme, camada externa da pele, encontram-se 
numerosas fibras colágenas e elásticas que conferem 
tonicidade e elasticidade à pele.   

b)  Na derme, camada localizada imediatamente sob a epi-
derme, estão os melanócitos, células que produzem me-
lanina, pigmento que determina a coloração da pele.   

c)  A epiderme e a derme são formadas por células que es-
tão em constante processo de renovação e que podem 
apresentar formas achatadas, cúbicas ou cilíndricas, or-
ganizando-se de maneira justaposta em uma ou mais 
camadas.   

d)  Na camada externa da pele, denominada epiderme, en-
contram-se células que fabricam queratina e a acumu-
lam internamente. Quando repletas de queratina, essas 
células morrem e passam a constituir um revestimento 
resistente ao atrito e altamente impermeável à água.   

e)  Tanto na epiderme quanto na derme são encontrados 
numerosos fibroblastos, responsáveis pela produção de 
fibras colágenas que conferem elasticidade e tonicidade 
à pele.   

04.Tecidos epiteliais, também denominados de epitélios, de-
sempenham 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 aumen-
tam a sua capacidade de absorção. 
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A. Epitélio pseudoestratificado. 
B. Epitélio estratificado pavimentoso. 
C. Epitélio simples pavimentoso. 
D. Epitélio simples cúbico. 
E. Epitélio simples prismático. 

a.  Ocorre na pele e nas mucosas bucal e vaginal. 
b.  Ocorre na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios. 
.  Ocorre nos túbulos renais. 
.  Ocorre nos alvéolos pulmonares e revestindo os vasos 

sanguíneos. 
W.  Ocorre revestindo o estômago e os intestinos. 

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre 
imagem-descrição-função.  

a) I – E – a; lI – B – ; III – D – a; IV – C –  W; V – A –  b    
b) I – A – ; II – D – b; III – C – ; IV – B – a; V – E –  W  
c) I – D – W; lI – A – ; III – B – b; IV – E – ; V – C –  a   
d) I – B – b; II – C – W; lII – A – ; IV – D – ; V – E –  a   
e) I – C – ; II – B – a; III – E – W; IV – A – b; V – D –     

08. O epitélio respiratório humano é composto por células ci-
liadas e pelas células caliciformes produtoras de muco. A 
figura ilustra tal organização histológica em um brônquio 
humano.

A destruição dos cílios bronquiolares, promovida pelo alca-
trão presente na fumaça do cigarro, propicia 

a)  o impedimento da ventilação pulmonar em decorrência 
da obstrução da traqueia.   

b)  uma maior absorção da nicotina realizada pelo muco nos 
alvéolos.   

c)  a diminuição da atividade dos glóbulos brancos que atu-
am nos brônquios.   

d)  a redução da hematose, em função da destruição dos 
capilares.   

e)  a instalação de infecções respiratórias, devido à defici-
ência no transporte de muco.   

09.  A pele humana é o maior orgão do corpo humano. É consti-
tuída por dois tecidos, o tecido epitelial, a epiderme, formado 
por células em constantes divisões, que empurram as mais 
velhas para as camadas superiores, e o tecido conjuntivo, a 
derme, rico em diversas estruturas, tais como vasos sanguí-
neos, terminações nervosas e glândulas. 

III. Especializações epiteliais do tipo desmossomos e jun-
ções 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.   

05.  Associe as colunas.

(1) Epitélio simples pavimen-
toso

(     ) Atua na digestão e na ab-
sorção de nutrientes. Nos in-
testinos, sua superfície livre de 
células é rica em microvilosida-
des que aumentam a área de 
absorção.

(2) Epitélio estratificado pa-
vimentoso

(     ) Ocorre na cavidade nasal, 
na traqueia nos brônquios, onde 
possuem glândulas mucosas 
que aglutinam partículas estra-
nhas que penetram no organis-
mo pelas vias aéreas. Apresen-
tam ainda cílios que transportam 
essas partículas para fora.

(3) Epitélio simples prismá-
tico

(     ) Ocorre nos túbulos renais, 
tendo a função básica de absor-
ção de substâncias úteis, pre-
sentes na urina, devolvendo-as 
para o sangue.

(4) Epitélio simples cuboide
(     ) Permite a passagem de 
substâncias sendo encontrada 
em alvéolos pulmonares.

(5) Epitélio pseudoestratifi-
cado pavimentoso

(     ) Proteção mecânica e pro-
teção contra perda de água. 
Ocorre em áreas de atrito, como 
na pele e nas mucosas bucal e 
vaginal.

Marque a opção que contém a sequência CORRETA. 

a) 3, 4, 5, 2, 1   
b) 5, 3, 1, 2, 4   
c) 1, 5, 3, 4, 2   
d) 3, 5, 4, 1, 2 
e) 1, 4, 5, 2, 4   

06. 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.   

07. Observe atentamente a representação esquemática dos te-
cidos e, em seguida, relacione a imagem com a descrição e 
o local de ocorrência de cada um.
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 Logo abaixo, não fazendo parte da pele, está a tela subcutâ-
nea, a hipoderme, formada pelas células adiposas respon-
sáveis por armazenar gordura.

Tendo por base essas informações, pode-se dizer que, ao 
fazer uma tatuagem, a agulha injetora de tinta penetra 

a)  na epiderme, para que a tinta não afete os vasos sanguí-
neos, as glândulas e as terminações nervosas da derme, 
nem as células adiposas da hipoderme.   

b)  na derme, pois, se realizada na epiderme, a tinta injeta-
da seria eliminada com as células queratinizadas mor-
tas.   

c)  na hipoderme, para que a tinta não seja eliminada com 
as células queratinizadas mortas, nem afete os vasos 
sanguíneos, as glândulas e as terminações nervosas.   

d)  na camada superficial da epiderme, para que a tinta afe-
te o mínimo possível as estruturas inferiores da pele.   

e)  na hipoderme, para que a tinta seja assimilada pelas cé-
lulas adiposas, pois são células que não sofrem tantas 
alterações ao longo do tempo.   

10. Os tecidos animais descritos no quadro são formados por 
um conjunto de células especializadas, e a organização es-
trutural de cada um reflete suas respectivas funções. 

Tecido Organização estrutural

Ósseo
Células encerradas em uma matriz 
extracelular rica principalmente em 
fibras colágenas e fosfato de cálcio.

Conjuntivo denso Grande quantidade de fibras colá-
genas

Conjuntivo frouxo Fibras proteicas frouxamente entre-
laçadas

Epitelial de revestimento
Células intimamente unidas entre si, 
podendo formar uma ou mais cama-
das celulares.

Muscular estriado 
esquelético

Longas fibras musculares ricas em 
proteínas filamentosas

De acordo com a organização estrutural dos tecidos des-
crita, aquele que possui a capacidade de formar barreiras 
contra agentes invasores e evitar a perda de líquidos corpo-
rais é o tecido  

a) ósseo.    
b) conjuntivo denso.    
c) conjuntivo frouxo.    
d) epitelial de revestimento.    
e) muscular estriado esquelético.   

11.  As glândulas são agrupamentos de células especializadas 
na produção de substâncias úteis ao organismo humano. 
Assinale a alternativa correta quanto ao exemplo de glându-
la e sua morfologia. 

a)  O testículo é um exemplo de glândula endócrina, pois a 
glândula endócrina possui um canal ou ducto por onde 
sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio 
que a originou.   

b)  A glândula hipófise é um exemplo de glândula exócrina, 
pois a glândula exócrina possui um canal ou ducto por 
onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o 
epitélio que a originou.   

c)  A glândula tireoide é um exemplo de glândula exócrina, 
pois a glândula exócrina possui um canal ou ducto por 
onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o 
epitélio que a originou.   

d)  A glândula paratireoide é um exemplo de glândula endó-
crina, pois a glândula endócrina não possui um canal ou 
ducto de comunicação com o epitélio que a originou; ela 
lança seu produto de secreção em capilares sanguíneos.   

e)  A suprarrenal é uma glândula anfícrina ou mista, pois 
apresenta partes endócrinas e exócrinas.   

12. O esquema a seguir é representativo de um epitélio de re-
vestimento estratificado. Pode-se observar que as camadas 
superiores, em contato com o meio externo, são compostas 
por células cada vez mais achatadas. Além disso, essas cé-
lulas achatadas geralmente estão mortas e descamam do 
tecido. Um exemplo desse tipo de epitélio é encontrado no 
esôfago de animais carnívoros.

Qual o principal motivo que leva essas células a morrerem e 
descamarem do epitélio? 

a)  O atrito causado pelos componentes de meio externo 
que entram em contato com o epitélio.   

b)  A justaposição das células, que cria uma falta de espaço 
para que todas se acomodem na superfície do epitélio.   

c)  O contato com o meio externo, que leva a uma hiperoxi-
genação das células.   

d)  A distância dessas células em relação às fontes de oxigênio 
e alimento, trazidos pelos tecidos adjacentes ao epitélio.   

e)  O deslocamento da posição das organelas intracelulares, 
por conta do achatamento promovido pelo citoesqueleto.   

13. As glândulas multicelulares se formam a partir da prolife-
ração 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 acima mostra um esquema comparativo da forma-
ção de dois tipos de glândulas.
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Com base na figura, assinale a opção que identifica, res-
pectivamente, 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 en-
dócrina, glândula exócrina e paratireoide.   

e)  Tecido conjuntivo frouxo, tecido epitelial, glândula endó-
crina, glândula exócrina e glândula lacrimal.   

14. A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais fre-
quência na região lombar, sendo mais atingidos os discos 
que ficam entre a quarta e a quinta vértebra lombar (L4/L5) 
e entre a quinta vértebra e o sacro (L5/S1). Dentre os sinto-
mas dessa doença estão dores nas costas e alterações de 
sensibilidade para coxa, perna e pé. O disco intervertebral 
é formado por dois componentes: o anel fibroso e, no seu 
interior, o núcleo pulposo. Este último é constituído por fi-
bras soltas que ficam suspensas num líquido viçoso rico em 
ácido hialurônico e com um pouco de colágeno. Já o anel 
fibroso é constituído por  

a)  tecido cartilaginoso fibroso (fibrocartilagem) e tecido ós-
seo.    

b)  tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo.    
c)  tecido adiposo e tecido reticular (hematopoiético).    
d)  tecido conjuntivo denso modelado e tecido cartilaginoso 

fibroso (fibrocartilagem).    
e)  tecido ósseo e tecido conjuntivo frouxo.   

15. Muitos textos antigos foram escritos em pergaminhos feitos 
de pele seca de animais. Com o tempo, o colágeno presente 
no pergaminho tornava-se gelatina e causava a deterioração 
do material e, consequentemente, do texto. Assim, embora 
a descoberta de um pergaminho ou manuscrito antigo tenha 
representado um grande feito para pesquisadores, eles eram 
geralmente muito frágeis para serem manuseados, e os tex-
tos estavam muito apagados ou danificados para serem lidos. 
Curiosamente, um acelerador de partículas poderá contornar 
esse problema, porque os cientistas usarão um poderoso feixe 
de raios X, produzido pelo acelerador de partículas, para des-
cobrir quanto do colágeno de um pergaminho tornou-se gela-
tina, qual seu nível de deterioração e, por fim, produzir uma 
imagem tridimensional do texto sem sequer abrir tais materiais.
Disponível em: <http://forum.outerspace.com.br/index.php?threads/f%C3%ADsi-
ca-purpurinada-news-o-feixe-de-luz-10-bilh%C3%B5es-de-vezes-mais-brilhan-
te-que-o-sol.47391/>. Acesso em: 12 jun. 17. (Parcial e adaptado.)

Em relação ao colágeno, é correto afirmar que 

a)  é um lipídeo de importância fundamental na constituição 
da matriz extracelular do tecido epitelial de revestimento, 
sendo responsável por grande parte de suas proprieda-
des físicas.   

b)  é a proteína mais abundante do corpo humano, fazendo 
parte da composição de vários órgãos e tecidos de sus-
tentação.    

c)  é sintetizado e secretado a partir de células do tecido 
epitelial, conhecidas como osteoclastos.   

d)  apresenta, na forma hidrolisada, alto conteúdo em glici-
na e prolina, que são glicídios essenciais para a estabili-
dade e a regeneração das cartilagens.   

e)  impede a deformação acentuada das articulações devi-
do à sua deposição na matriz extracelular que é causada 
por estímulo nervoso.   

16.  O diclorodifeniltricloroetano (DDT) é o mais conhecido den-
tre 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 lipos-
solúvel.

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, preferencialmen-
te, no tecido 

a) ósseo.    
b) adiposo.    
c) nervoso.    
d) epitelial.    
e) muscular.    

17.  Mamíferos aquáticos, como os cetáceos, possuem um re-
vestimento 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.   

18.  Além de apanhar e sair das lutas com muitos hematomas, 
os atletas que praticam MMA (Mixed Martial Arts) exibem 
certa particularidade estética que, muitas vezes, impressio-
na quem não está acostumado com o esporte: as orelhas 
deformadas. De acordo com os especialistas, o trauma con-
tínuo das lutas faz com que as orelhas fiquem dessa for-
ma. Dentro do vocabulário médico, o problema também é 
conhecido como “pericondrite”. O cirurgião plástico Alexan-
dre Barbosa, da Clínica de Cirurgia Plástica de São Paulo, 
afirma que isso ocorre porque com os atritos e esmagamen-
tos constantes sofridos nas orelhas durante treinos e lutas, 
contra o chão, o braço do adversário, e outros, aparecem 
hematomas entre a cartilagem e o pericôndrio, tecido que 
fica entre a pele e a cartilagem e que é responsável pela 
nutrição da região. “É comum a inflamação naquele espa-
ço em função do trauma. A falta de suprimento sanguíneo 
pode conduzir a uma necrose que resulta em reação fibro-
sa severa, ou seja, uma ‘nova’ cartilagem é construída para 
preencher aquele espaço lesionado. Cada vez que ocorre a 
inflamação, um pouco de cartilagem se forma. Assim, esse 
aspecto se torna inevitável”, explica.

Adaptado de: <http://saude.terra.com.br/doencas-etratamentos/entenda-
-por-que-orelhas-dos-lutadores-ficam-deformadas,7eef6dd57f167310Vgn-
VCM3000009acceb0aRCRD.html>. .Acesso em: 20.09.2014
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No texto, o termo pericondrite diz respeito a uma inflamação no peri-
côndrio. Que tecido forma o pericôndrio? 

a) Tecido conjuntivo denso.   
b) Tecido cartilaginoso.   
c) Tecido epitelial.   
d) Tecido conjuntivo frouxo.   
e) Tecido muscular.   

19. No corpo humano, as células estão agrupadas em quatro tipos básicos 
de tecidos: conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Analise o quadro 
abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente o tipo de te-
cido básico às suas principais características, funções e aos exemplos 
de células que o compõem. 

Tecido Principais ca-
racterísticas

Principais 
funções

Exemplos de 
células que 
fazem parte 

do tecido

a) Conjuntivo

Células sepa-
radas umas 
das outras 
pela matriz 
extracelular.

Preenchimento 
dos espaços en-
tre os órgãos e 

conexão entre os 
demais tecidos 

do corpo.

Macrófagos 
e plasmócitos.

b) Epitelial

Células bem 
unidas entre 
si e ausência 

de vasos 
sanguíneos.

Proteção, 
absorção e 
secreção de 
substâncias.

Fibroblastos e 
adipócitos.

c) Muscular

Células alon-
gadas, com 

dendritos nas 
extremidades.

Controle de 
todos os movi-

mentos do corpo.

Mioblastos e 
miócitos.

d) Nervoso

Células 
alongadas, 
altamente 
contráteis.

Condução de in-
formações entre 
órgãos recepto-
res de estímulos 
e órgãos efetua-

dores.

Neurônios e 
gliócitos.

e) Conjuntivo

Células bem 
unidas entre si 
e ausência de 
vasos sanguí-

neos.

Preenchimento 
dos espaços en-
tre os órgãos e 

conexão entre os 
demais tecidos 

do corpo.

Osteoblastos e 
osteoclastos.

20. A vitamina C atua na reação de hidroxilação enzimática da prolina em 
hidroxiprolina, aminoácidos essenciais para a formação do colágeno. 
A partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina C está 
relacionada à manutenção de qual tipo de tecido dos organismos mul-
ticelulares? 

a) Conjuntivo.   
b) Epitelial.   
c) Sanguíneo.   
d) Nervoso.   
e) Adiposo.   

21.  A ação dos mastócitos do tecido conjuntivo propriamente dito pode ser 
relacionada com 

a) processos alérgicos.   
b) produção de fibras colágenas.   
c) fagocitose de antígenos.   
d) regeneração do tecido.   
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.   

22.  Aquiles, guerreiro mitológico e um semideus, é o maior dos heróis 
gregos, sétimo filho de Peleu, rei dos Mirmidões, com Tétis, a mais 
bela das nereidas, ninfa marinha e neta da Terra e do Mar. Uma das 

versões correntes conta que, inconformada com 
a mortalidade dos filhos que gerava, Tétis mer-
gulhou seu filho nas águas do rio Estige, o rio in-
fernal, segurando-o pelo calcanhar, para torná-lo 
invulnerável. Assim, este ponto ficou vulnerável, 
visto que não havia sido mergulhado naquelas 
águas imortalizantes. Aquiles cresceu e se tomou 
um dos principais heróis gregos da Guerra de 
Troia, sendo, ao final, atingido e morto por Páris, 
com uma flecha no calcanhar. Daí se falar hoje 
em tendão de Aquiles, uma denominação vulgar 
para o tendão calcâneo, que se encontra na parte 
inferior e posterior da perna. 
Do ponto de vista histológico, o tendão calcâneo 
é formado por:  

a) Tecido conjuntivo fibroso.    
b) Tecido conjuntivo denso modelado.    
c) Tecido conjuntivo cartilaginoso.    
d) Tecido conjuntivo frouxo.    
e) Tecido conjuntivo ósseo.   
  

23. O esquema abaixo mostra alguns dos componen-
tes do tecido conjuntivo frouxo.

  
Assinale a alternativa correta em relação ao teci-
do conjuntivo frouxo.  

a)  Nele não ocorre vascularização.   
b)  Ele apresenta distribuição corporal restrita.   
c)  A célula marcada com a seta 1 é um fibroblasto.   
d) A célula marcada com a seta 2 é uma hemácia.   
e)  As fibras assinaladas com as setas 3 são de 

actina e miosina.   

24. A água é um dos componentes mais importan-
tes das células. A tabela a seguir mostra como 
a quantidade de água varia em seres humanos, 
dependendo do tipo de célula. Em média, a água 
corresponde a 70% da composição química de 
um indivíduo normal.

Tipo de célula Quantidade  
de água

Tecido nervoso – 
substância cinzenta 85%

Tecido nervoso – 
substância branca 70%

Medula óssea 75%
Tecido conjuntivo 60%
Tecido adiposo 15%

Hemácias 65%
Ossos sem medula 20%

Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de 
tecido para análise em um laboratório. Enquanto 
intacta, essa amostra pesava 200 mg. 
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Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do 
tecido, a amostra passou a pesar 80 mg. Baseado na tabela, 
pode-se afirmar que essa é uma amostra de 

a) tecido nervoso - substância cinzenta.   
b) tecido nervoso - substância branca.   
c) hemácias.   
d) tecido conjuntivo.   
e) tecido adiposo.   

25. Um professor de Biologia explicou aos seus alunos que 
após a mastigação, o alimento é engolido e passa para a 
faringe e, depois, para o esôfago. Nesse momento, uma 
pequena estrutura de cartilagem que funciona como uma 
“válvula” recebe estímulo nervoso para obstruir a entrada da 
laringe e impedir que o alimento siga pelo sistema respirató-
rio. Quando ocorre um descontrole dos reflexos que fecham 
a laringe, nós engasgamos, mas um novo reflexo provoca 
tosse e ajuda a desobstruir o sistema respiratório.
O nome da estrutura de cartilagem descrita pelo professor é 

a) epiglote.   
b) cárdia.   
c) piloro.   
d) glote.   
e) ceco.   

26. O tecido ósseo é o principal constituinte dos ossos. Em rela-
ção a esse tecido, é correto afirmar que 

a)  os compostos minerais do tecido ósseo são responsá-
veis por sua flexibilidade.   

b)  o disco epifisário é a estrutura a partir da qual ocorre o 
crescimento dos ossos longos.   

c)  o osso não apresenta sensibilidade devido à ausência 
de fibras nervosas.   

d)  os osteoblastos são estimulados por um hormônio das 
glândulas paratireoides para a remoção de cálcio do 
sangue.   

e)  os osteoclastos formam osso novo para preencher o es-
paço deixado pelos osteoblastos.   

27. O tecido cartilaginoso pode ser encontrado na orelha, no 
nariz, na traqueia e nas articulações e possui algumas ca-
racterísticas que são comuns aos demais tecidos conjunti-
vos. Analise as proposições abaixo, quanto ao tecido carti-
laginoso. 

I.  As células jovens do tecido cartilaginoso são chamadas 
de condroblastos e as células adultas de condrócitos. 

II.  As fibras colágenas e as fibras elásticas, em associação 
com proteínas e carboidratos, conferem consistência e 
flexibilidade ao tecido. 

III.  O tecido cartilaginoso adulto é calcificado e apresenta os 
canais de Havers, responsáveis pela nutrição das célu-
las. 

IV.  A abundância de glândulas mucosas, nervos e vasos 
sanguíneos permite a fácil regeneração deste tecido. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

28. Tecidos biológicos são unidades cooperativas de células 
similares que desempenham uma função específica. Consi-
dere as afirmações a seguir sobre diferentes tipos de tecido:

I.  O tecido cartilaginoso é muito vascularizado;
II.  O tecido sanguíneo é formado por células e plasma;
III. O tecido epitelial cobre a superfície do corpo e dos ór-

gãos internos;
IV.  O músculo esquelético é composto por fibras muscula-

res lisas e estriadas;
V.  O tecido nervoso se origina da ectoderma.

Está correto o que é afirmado somente em: 

a) I, II e III.     d) I, III e IV. 
b) II, III e V.    e) II,I,IV e V 
c) I, IV e V.   
 

29. As figuras 1, 2 e 3 mostram diferentes áreas de lesão do 
músculo cardíaco. Analise-as para julgar as proposições 
que seguem. 

I.  A figura 1 mostra uma pequena área necrosada do mús-
culo liso do coração após a obstrução de um pequeno 
ramo das artérias coronárias. 

II.  Embora, na figura 2, a área necrosada seja maior que 
aquela mostrada na figura 1, isso não ocasiona proble-
ma para o músculo cardíaco, que tem alta capacidade 
de regeneração. 

III.  Nas figuras 1, 2 e 3, a obstrução das artérias coronárias 
impede o fluxo sanguíneo para o tecido estriado cardía-
co, ocasionando necrose da área afetada e comprome-
tendo a contração muscular. 

IV. A obstrução mostrada na figura 3 diminui o fluxo de oxi-
gênio para o músculo cardíaco, que passa a ser suprido 
diretamente pelo sangue arterial que sai do ventrículo 
direito. 

V.  Uma alimentação rica em gorduras saturadas contribui 
para a formação de placas de gordura nas artérias coro-
nárias, que podem levar ao infarto do miocárdio. 

Estão CORRETAS, apenas, as afirmativas  

a) III e V.       d) I, III e V. 
b) III e IV.       e) III, IV e V. 
c) I, II e IV.    
  

30.  O útero é um órgão de 7cm com o formato de uma pera. 
Durante a menstruação e, enquanto descama, libera pros-
taglandina 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. (Adaptado).

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.    
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31.  Após assistir a diferentes modalidades desportivas na Olim-
píada do Rio 2016, um jovem resolve abandonar sua vida 
sedentária e se propõe iniciar a prática de exercícios físicos 
intensos e regulares.
Analise as proposições em relação às células musculares 
esqueléticas deste jovem.

I.  O número de mitocôndrias nestas células deve aumen-
tar com o passar do tempo.

II.  O número de mitocôndrias aumentará indefinidamente 
à medida que os exercícios físicos forem aumentando 
gradativamente.

III.  O nível do consumo de oxigênio nestas células deve au-
mentar com o passar do tempo.

IV.  O número de mitocôndrias não se alterará nestas células.
V.  O único aumento notável nestas células será a produção 

de ATP.

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.   
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.   
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.   
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.   
e) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.   

32. O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi o 
responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de 
abertura dos Jogos do Rio-2016.
Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é correto 
afirmar que 

a)  é constituído por igual quantidade de fibras de contração 
rápida e de contração lenta.   

b)  apresenta baixa quantidade de mioglobina.   
c)  contém predominância de fibras de contração lenta com 

alta irrigação sanguínea.   
d)  contém predominância de fibras de contração rápida 

com grande quantidade de mitocôndrias.   
e)  é constituído por células uninucleadas.   

33. Durante uma prova de Biologia, Joana recebeu uma lâmi-
na histológica para analisar em microscópio. As seguintes 
características foram observadas e anotadas por Joana: 
presença de células cilíndricas, ramificadas, com 1 ou 2 nú-
cleos centrais, com estriações transversais e presença de 
discos intercalares. A partir destas observações, pode-se 
dizer que o tecido presente na lâmina está 

a)  no fígado.   
b)  no bíceps.   
c)  no coração.   
d)  no intestino.   
e)  no estômago.   

34. A perda de massa muscular é comum com a idade, porém, é 
na faixa dos 60 anos que ela se torna clinicamente percep-
tível e suas consequências começam a incomodar no dia a 
dia, quando simples atos de subir escadas ou ir à padaria 
se tomam sacrifícios. Esse processo tem nome: sarcopenia. 
Essa condição ocasiona a perda da força e qualidade dos 
músculos e tem um impacto significante na saúde.

Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado).

A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro 
e consequentes danos podem ser retardados com a prática 
de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são al-
cançados com o(a) 

a) hidroginástica.     d) corrida. 
b) alongamento.     e) dança.
c) musculação.   
  

35. Analise a figura a seguir, que mostra a estrutura de um 
neurônio, e assinale a alternativa que corretamente se re-
fere aos dendritos. 

   
a)  Transmitem os impulsos nervosos do corpo celular para 

outros neurônios, ou para órgãos efetores.    
b)  São prolongamentos que recebem impulsos nervosos e 

os conduzem para o corpo celular.    
c)  Liberam, em suas terminações, mediadores químicos 

responsáveis pelas sinapses.    
d)  São finas terminações nervosas do axônio, cujas extre-

midades chegam muito próximo das células-alvo para 
formar as sinapses.    

e)  São prolongamentos envoltos por uma bainha de mielina.    

36. “A velocidade de propagação do estímulo nervoso na mem-
brana de um neurônio varia entre 10cm/s e 1m/s. Tais ve-
locidades, no entanto, são insuficientes para coordenar 
as ações de animais de grande porte. Em uma girafa, por 
exemplo, um impulso que viajasse à velocidade de 1m/s  le-
varia entre três e quatro segundos para percorrer a distância 
que vai da pata traseira ao encéfalo. Se fosse essa realmen-
te a velocidade de condução nervosa na girafa, ela seria um 
animal lento e descoordenado, incapaz de enfrentar situa-
ções que exigissem respostas rápidas”.
No entanto, sabemos que a propagação do impulso pode atingir 
velocidades de até 200m/s  o que é garantido pela presença de: 

a)  Sinapses      d)  Neurotransmissores
b)  Bainha de mielina     e)  placa motora
c)  Nódulos de Ranvier   
 

37. 

A figura em destaque é um tipo de impulso nervoso, que é 
fundamental para a manutenção das interações dos seres 
vivos no meio em que eles vivem.



Rua Comandante Almiro, 211 - Centro - Feira de Santana-BA  (75) 3221.72598

BIOLOGIA - PROF. BIRA

Pág.

A partir das informações da imagem e com os conhecimen-
tos sobre o tema, é correto afirmar: 

a)  A natureza química do impulso nervoso, observado no 
destaque é elétrica e, por isso, muito rápida.   

b)  A liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica 
necessita da entrada do sódio no axônio.   

c)  A partir da membrana plasmática, a entrada do Na+ de-
sencadeia o início da transmissão do impulso em um 
neurônio.   

d)  A transmissão do impulso é bidirecional e pode ser elé-
trico ou químico.   

e)  Os receptores dos neurotransmissores são encontrados 
no interior da célula nervosa.   

38. A ação fisiológica de drogas como o crack e a cocaína, resu-
midamente, é explicada pelo bloqueio de canais de recaptu-
ra de neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo. 
A presença de dopamina na sinapse neural por um tempo 
prolongado confere as alterações nas sensações e no com-
portamento do usuário.
Tendo em vista a propagação do impulso nervoso nos 
neurônios cerebrais humanos, é correto afirmar que a ação 
do crack e da cocaína ocorre 

a) nos receptores de membrana localizados nos axônios.   
b) nos receptores de membrana localizados nos dendritos.   
c) nas vesículas secretadas pelo corpo celular na sinapse.   
d) nas vesículas secretadas pelos axônios na sinapse.   
e) nas vesículas secretadas pelos dendritos na sinapse.   

39.  Analise as proposições em relação aos tecidos animais.

I.  Os tecidos conjuntivos apresentam pouca variabilidade 
celular e também pouco material intercelular.

II.  Os tecidos conjuntivos possuem pouca capacidade de 
regeneração.

III.  Os tecidos epiteliais podem ter a função de absorção e 
de secreção.

IV.  O tecido muscular liso é constituído por células alonga-
das (fibras) com capacidade de contração rápida e vo-
luntária.

V.  As células do tecido nervoso apresentam como caracte-
rística principal uma grande capacidade de regeneração.

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.   
b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.   
c) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.   
d) Somente a afirmativa III é verdadeira.   
e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.   

40. O gráfico apresenta as variações de três parâmetros adap-
tativos de músculo estriado esquelético após algum tempo 
de treinamento físico aeróbico.

 

Com base na análise dos resultados e outros conhecimen-
tos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar: 

a)  O aumento na quantidade de glicogênio nas fibras mus-
culares determina obrigatoriamente o aumento na capa-
cidade aeróbica dos músculos.   

b)  O aumento da quantidade de capilares nas fibras repre-
senta aumento na vascularização capaz de melhorar as 
trocas gasosas e a nutrição muscular.   

c)  O aumento na quantidade de mitocôndrias nas fibras 
musculares representa aumento na capacidade oxidativa.   

d)  A capacidade aeróbica muscular pode também depen-
der da quantidade de mioglobina no interior das fibras 
musculares.  

e) n.d.a 

41. A toxina botulínica (produzida pelo bacilo Clostridium botu-
linum) pode ser encontrada em alimentos mal conservados, 
causando até a morte de consumidores. No entanto, essa 
toxina modificada em laboratório está sendo usada cada 
vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas 
com problemas físicos e/ou estéticos, atenuando problemas 
como o blefaroespasmo, que provoca contrações involuntá-
rias das pálpebras.

BACHUR, T. P. R. et al. Toxina botulínica: de veneno a tratamento. Revista 
Eletrônica Pesquisa Médica, n. 1, jan.-mar. 2009 (adaptado).

O alívio dos sintomas do blefaroespasmo é consequência 
da ação da toxina modificada sobre o tecido 

a)  glandular, uma vez que ela impede a produção de secre-
ção de substâncias na pele.   

b)  muscular, uma vez que ela provoca a paralisia das fibras 
que formam esse tecido.   

c)  epitelial, uma vez que ela leva ao aumento da camada 
de queratina que protege a pele.   

d)  conjuntivo, uma vez que ela aumenta a quantidade de 
substância intercelular no tecido.   

e)  adiposo, uma vez que ela reduz a espessura da camada 
de células de gordura do tecido.   

42. Analise as proposições abaixo em relação ao tecido mus-
cular.

I.  Nos três tipos de tecidos musculares, ou seja, tecido 
muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado 
esquelético e tecido muscular liso, a contração muscu-
lar ocorre por meio do deslizamento dos filamentos de 
actina em relação ao de miosina, diminuindo assim a 
distância entre as duas linhas Z (o espaço entre as duas 
linhas Z é chamado de sarcômero, que é a unidade de 
contração das células musculares).

II.  O tecido muscular estriado cardíaco é constituído por cé-
lulas longas com estrias transversais, e sua contração é 
involuntária.

III.  O tecido muscular estriado esquelético é constituído por 
células mononucleadas com estrias longitudinais, e sua 
contração é lenta e involuntária.

IV. O tecido muscular liso é constituído por células mono-
nucleadas, sem estrias transversais, e sua contração é 
involuntária.

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.   
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.   
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.   
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.   
e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.   
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43.  Alguns chefs de cozinha sugerem que o peru não deve ser 
preparado inteiro, pois a carne do peito e a da coxa têm 
características diferentes, que exigem preparos diferentes. 
A carne do peito é branca e macia, e pode ressecar depen-
dendo do modo como é preparada. A carne da coxa, mais 
escura, é mais densa e suculenta e deve ser preparada se-
paradamente. 
Embora os perus comercializados em supermercados ve-
nham de criações em confinamento, o que pode alterar o 
desenvolvimento da musculatura, eles ainda mantêm as 
características das populações selvagens, nas quais a tex-
tura e a coloração da carne do peito e da coxa decorrem da 
composição de suas fibras musculares e da adequação des-
sas musculaturas às funções que exercem. Considerando 
as funções desses músculos nessas aves, é correto afirmar 
que a carne 

a)  do peito é formada por fibras musculares de contração 
lenta, pobres em mitocôndrias e em mioglobina, e efi-
cientes na realização de esforço moderado e prolonga-
do.   

b)  do peito é rica em fibras musculares de contração rápi-
da, ricas em mitocôndrias e em mioglobina, e eficientes 
na realização de esforço intenso de curta duração.   

c)  da coxa é formada por fibras musculares de contração 
lenta, ricas em mitocôndrias e em mioglobina, e eficien-
tes na realização de esforço moderado e prolongado.   

d)  da coxa é formada por fibras musculares de contração 
rápida, pobres em mitocôndrias e em mioglobina, e efi-
cientes na realização de esforço intenso de curta dura-
ção.   

e)  do peito é rica em fibras musculares de contração lenta, 
ricas em mitocôndrias e em mioglobina, e eficientes na 
realização de esforço moderado e prolongado.   

Gabarito

01. B

02. D 

03. D 

04. A 

05. D 

06. B 

07. E 

08. E 

09. B 

10. D 

11. D 

12. D 

13. A 

14. D 

15. B 

16. B 

17. D 

18. A 

19. A

20. A

21. A 

22.  B

23.  C

24.  D

25.  A

26.  B

27.  C

28.  B

29.  A

30.  D

31.  C

32.  C

33.  C

34.  C

35.  B

36.  B

37.  C

38.  B

39.  D

40.  A

41.  B

42.  C

43.  C


