
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
01) A Histologia é a parte da Biologia responsável pelo estudo dos tecidos, que podem ser divididos em quatro 
grupos. Entre os tecidos indicados a seguir, marque o único que não corresponde a um tipo de tecido conjuntivo. 
 
a) Tecido adiposo. 
b) Tecido cartilaginoso. 
c) Tecido ósseo. 
d) Tecido muscular. 
e) Tecido sanguíneo. 
 
02) O tecido epitelial é caracterizado por apresentar células aderidas uma às outras. Essa dinâmica celular permite ao 
tecido a realização de importantes funções ao organismo. Qual das alternativas abaixo apresenta algumas das 
principais funções desempenhadas pelo tecido epitelial? 
 
a) Percepção de sensações e preenchimento 
b) Preenchimento e revestimento 
c) Condução de impulsos e proteção 
d) Proteção e percepção de sensações 
e) Revestimento e condução de impulsos. 
 
03) Uma das características presentes nos tecidos epiteliais é a ausência de vasos sanguíneos, em razão disso a 
nutrição das células epiteliais é feita através de qual dos processos apresentados abaixo? 
 
a) Osmose 
b) Difusão 
c) Transporte Ativo 
d) Fagocitose 
e) Pinocitose 
 
04) Com relação ao tecido epitelial, analise os itens I, II e III e assinale a alternativa correta: 
 
I. Possui células justapostas, com pouca ou nenhuma substância intercelular. 
II. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção. 
III. É rico em vasos sanguíneos, por onde chegam o oxigênio e os nutrientes para suas células. 
 
a) somente I e III são verdadeiros 
b) somente II e III são verdadeiros 
c) somente I e II são verdadeiros 
d) somente um deles é verdadeiro 
e) todos são verdadeiros 
 
05) O tecido epitelial está relacionado com diversas funções importantes para o funcionamento do corpo, tais como 
proteção, absorção e secreção de substâncias. A respeito desse tecido, marque a alternativa incorreta. 
 
a) As células epiteliais apoiam-se na membrana basal. 
b) As células do tecido epitelial variam em formato, sendo assim, esse pode ser um critério de classificação desse 

tecido. 
c) As células do tecido epitelial são justapostas com material intercelular abundante. 
d) No tecido epitelial simples, observa-se apenas uma camada de células. 
e) O tecido epitelial é responsável pela formação das glândulas. 
 
06) Sabemos que existe uma grande variedade de tecidos conjuntivos com as mais diferentes funções. Entre os 
tecidos a seguir, marque a alternativa que indica tecidos conjuntivos relacionados com a sustentação do corpo: 
 
a) Tecido conjuntivo propriamente dito e ósseo. 
b) Tecido ósseo e adiposo. 
c) Tecido cartilaginoso e linfático. 
d) Tecido cartilaginoso e ósseo. 
e) Tecido linfático e sanguíneo. 
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07) As células sanguíneas, também chamadas de elementos figurados do sangue, são produzidas, principalmente, na 
medula óssea vermelha presente no interior de alguns ossos. A medula óssea vermelha é formada por um tipo 
especial de tecido conjuntivo chamado de: 
 
a) sanguíneo. 
b) linfático. 
c) hemocitopoético. 
d) ósseo. 
e) propriamente dito. 
 
 
08) Na espécie humana, o tipo de tecido conjuntivo que forma os tendões é o:  
 
a) cartilaginoso. 
b) denso modelado. 
c) adiposo. 
d) ósseo. 
 
 
09) Nosso corpo é formado por quatrilhões de células vivas que necessitam ao mesmo tempo de água, alimentos, ar, 
entre outras substâncias. O sangue é o veículo que transporta as substâncias necessárias à vida das células. Sobre as 
diferentes funções do sangue é correto afirmar que: 
 
a) os leucócitos transportam nutrientes e hormônios. 
b) o plasma é responsável pelo transporte de oxigênio. 
c) as plaquetas ajudam na coagulação do sangue. 
d) as hemácias são responsáveis pela defesa do organismo. 
e) os glóbulos vermelhos regulam a manutenção da temperatura. 
 
 
10) A osteoporose é a mais comum de todas as doenças ósseas em adultos, especialmente na velhice. Estima-se que 
5,5 milhões de brasileiros sofram dessa doença, responsável por 1 milhão dos casos registrados de fraturas, dos quais 
50%, na coluna vertebral.Até novembro de 2003, os medicamentos usados no Brasil no combate à osteoporose 
tinham como objetivo reduzir a atividade das células responsáveis pela destruição da matriz óssea. A partir desta 
data, foi colocado à disposição do doente um novo medicamento que age estimulando a reconstituição 
óssea.(Adaptado: Revista Veja, 2003) 
 
Este novo medicamento tem como função: 
 
a) aumentar o número de osteoblastos, diminuindo a desproporção metabólica entre osteoblastos e osteoclastos. 
b) estimular a produção do paratormônio, diminuindo a ação dos osteoblastos. 
c) aumentar o metabolismo dos osteoclastos, diminuindo a desmineralização do osso. 
d) inibir a produção de calcitonina, hormônio responsável pela deposição de cálcio na matriz óssea. 
e) diminuir o metabolismo dos osteoblastos responsáveis pela destruição da matriz óssea.  
 
 
11) Um determinado tecido animal tem como características principais: 
 
- Apresentar fibras elásticas, colágenas e reticulares. 
- Conter macrófagos. 
- Ser o tecido de maior distribuição no corpo humano. Essas características referem-se ao tecido: 
 
a) adiposo. 
b) conjuntivo cartilaginoso. 
c) conjuntivo sangüíneo. 
d) conjuntivo denso. 
e) conjuntivo frouxo 
 
 
12) Analise as afirmações a seguir sobre um grupo de células pertencentes ao tecido hematopoiético. 
 
I - A destruição dessas células leva à formação da bilirrubina. 
II - São células que permanecem na circulação no máximo por 120 dias. 
III - São células bicôncavas com uma grande área que permite a entrada de oxigênio. 
 
As células a que se referem as afirmações anteriores são os (as): 
 
a) linfócitos. 
b) eritrócitos. 
c) leucócitos. 
d) monócitos. 
e) plaquetas.  



 
13) O tecido muscular é constituído por células alongadas, altamente especializadas e dotadas de capacidade 
contrátil. A capacidade de contração desse tecido é que proporciona os movimentos dos membros, das vísceras e de 
outras estruturas do organismo. O quadro abaixo apresenta os três tipos de células musculares com suas principais 
características. 
 

 
 
A alternativa que preenche corretamente os espaços de I a IV é:  
 
a) esquelético, liso, involuntária, vários  
b) esquelético, liso, voluntária, vários  
c) liso, esquelético, involuntária, um  
d) liso, esquelético, voluntária, vários  
e) esquelético, liso, involuntária, um 
 
 
14) O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa 
que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestório. 
 
a) Tecido muscular esquelético 
b) Tecido muscular liso 
c) Tecido conjuntivo 
d) Tecido adiposo 
e) Tecido epitelial  
 
 
15) Os músculos envolvidos no deslocamento do corpo e nos movimentos do sistema digestório são, 
respectivamente, dos tipos: 
 
a) estriado e não-estriado. 
b) esquelético e estriado. 
c) não-estriado e estriado. 
d) não-estriado e esquelético. 
e) estriado-cardíaco e não-estriado. 
 
 
16) Qual relação podemos observar entre o tecido epitelial e a lâmina basal? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17) Por que podemos dizer que o tecido conjuntivo ósseo, mesmo sendo considerado um tecido rígido, possui 
plasticidade?  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
18) Para fazer um piercing é necessário saber quais são os principais cuidados apontados por especialistas, dentre 
eles, o de optar por áreas sem cartilagens, pois pode haver o risco de infecções e formação de queloides. 
Considerando isto, 
 
a) apresente duas funções do tecido cartilaginoso no organismo humano. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) justifique, do ponto de vista da constituição do tecido cartilaginoso, as dificuldades para controlar uma infecção em 
locais que contenham cartilagens. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
19) Explique, de forma resumida, como ocorre a coagulação sanguínea. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20) O que diferencia os 3 tipos de tecido muscular e onde podem ser encontrados? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


