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Considere as afirmações abaixo relacionadas ao 
desenvolvimento embriológico, julgando-as:

A ectoderme origina a medula espinhal.1.

A mesoderme origina o tecido muscular e ósseo.2.

O sistema digestório é originado pela endoderme.3.

O sistema respiratório se desenvolve a partir da 
mesoderme.

4.

Os folhetos embrionários através de processos de 
desenvolvimento e diferenciação darão origem a 
diferentes estruturas nos indivíduos adultos.

5.

Embriologia é o estudo do desenvolvimento de um organismo, 
que:

Tem início com a fertilização do ovócito, que é 
unicelular e termina com o período da organogênese 
que é a formação dos sistemas de órgãos.

6.

Julgue os itens subsequentes no que tange à ovulogênese e à 
espermatogênese:

Os dois processos culminam com a formação de células 
diploides.

7.

cada espermatócito primário produz um 
espermatozoide.

8.

a ovulogênese só é concluída se o ovócito II for 
fecundado.

9.

Cada ovócito primário produz quatro ovócitos 
secundários.

10.

Ambos são importantes para manter constante o 
número de cromossomos típicos de cada espécie.

11.

Nos dois processos ocorre meiose.12.

Ovogônias e ovócitos primários são formados durante 
toda a vida da mulher.

13.

Julgue as assertivas a seguir que completam a seguinte ideia: 
A quantidade de DNA humano…

do óvulo é a metade da presente na ovogônia.14.

da espermatogônia é a metade da presente no zigoto.15.

da ovogônia equivale à presente na espermatogônia.16.

da espermatogônia é o dobro da presente na 
espermátide.

17.
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Na espécie humana, durante a espermatogênese ocorrem 
sucessivas divisões celulares, nas quais observa-se 
basicamente quatro períodos: germinativo, crescimento, 
maturação e diferenciação. Julgue os próximos itens:

No período de maturação, o número de cromossomos 
resultantes é 46.

18.

O número de cromossomos resultantes do período de 
crescimento é 46.

19.

O número de cromossomos resultantes do período 
germinativo é 23.

20.

Na fase de diferenciação, o número de cromossomos 
volta a ser 23.

21.

Caso haja problemas no desenvolvimento embrionário do 
mesoderma na espécie humana, o indivíduo poderá 

apresentar posteriormente defeitos:

no tecido conjuntivo.22.

no epitélio do tubo digestivo, glândulas de epiderme.23.

Na musculatura esquelética e nos ossos.24.

Nos pulmões.25.

A histologia (do grego: hydton = tecido + logos = 
estudos) é a ciência que estuda os tecidos biológicos, 
desde a sua formação (origem), estrutura (tipos 

diferenciados de células) e funcionamento. Julgue as 
assertivas seguintes:

O tecido epitelial é um tecido de revestimento formado 
por uma ou mais camadas de células, rico em  
vascularização.

26.

Actina e miosina são proteínas responsáveis pela 
condução do impulso nervoso no neurônio; logo, são 
abundantes no tecido nervoso.

27.

As cartilagens revestem as superfícies articulares 
facilitando movimentos e amortecendo choques 
mecânicos.

28.

O tecido nervoso é formado por células altamente 
especializadas, responsáveis pela regulação interna do 
organismo e coordenação funcional.

29.

Glia é uma palavra grega que significa cola. Analise e julgue
as assertivas a seguir:

As células de Schwann mielinizam os neurônios que 
formam o cérebro.

30.

Os oligodendrócitos mielinizam os neurônios do sistema 
nervoso periférico.

31.

A micróglia é responsável pela fagocitose no sistema 
nervoso central.

32.

As células satélites cuidam da nutrição do SN central..33.

A barreira hematoencefálica é mantida graças aos 
astrócitos.

34.

As células capazes de formar órgãos ou organismos inteiros:

São as células chamadas totipotentes. 35.

São diferentes das células multipotentes ou 
pluripotentes que são capazes apenas de se diferenciar 
em alguns tipos celulares. Como exemplo destas, 
alguns tipos de células da medula óssea vermelha. 

36.

Em caso de gravidezes gemelares, os trigêmeos podem 
derivar de:

três zigotos e serem do mesmo sexo ou de sexos 
diferentes.

37.

dois zigotos e consistirem em gêmeos idênticos mais 
uma criança diferente. 

38.

um zigoto, e serem idênticos. 39.
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A maioria das gravidezes gemelares apresenta dois conceptos. E,
nessas gravidezes…

Os gêmeos univitelinos ou monozigóticos dividem a 
mesma placenta mas possuem diferentes bolsas 
amnióticas.

40.

Os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos possuem 
diferentes placentas e diferentes bolsas amnióticas.

41.

São características dos tecidos epiteliais de revestimento:

São bem vascularizados e, em alguns locais, apresentam 
microvilosidades para absorção de nutrientes presentes 
nas células intestinais, cílios de varrição na traqueia e 
nas tubas uterinas.

42.

Apresentam células poliédricas.43.

Estão assentados sobre uma membrana basal não 
vascularizada vascularizada, não inervada e com fibras 
colágenas elásticas e reticulares.

44.

As células encontram-se aderidas por interdigitações e 
desmossomos.

45.

Apresentam células pavimentosas, cilíndricas e cúbicas 
com uma estrutura chamada glicocalix que reforçam a 
membrana e estão envolvidas com o reconhecimento 
da célula.

46.

Podem proliferar-se formando glândulas.47.

Possuir células fortemente aderidas e escassa 
substância intercelular.

48.

Com relação aos tecidos conjuntivos analise e julgue as 
assertivas subsequentes:

Entre os vários tipos de células existentes nos tecidos 
conjuntivos encontramos os fibroblastos, adipócitos, 
melanócitos e neurônios.

49.

Em indivíduos adultos, os elementos figurados do 
sangue se originam do tecido conjuntivo encontrado na 
medula óssea vermelha, a qual apresenta células-tronco 
pluripotentes que após se multiplicarem ativamente se 
diferenciam em leucócitos, hemácias e plaquetas.

50.

O tecido conjuntivo denso modelado, também 
chamado de tecido tendinoso, é formado por fibras 
grossas orientadas paralelamente, especialmente fibras 
colágenas, o que confere grande resistência a estruturas 
como tendões e ligamentos.

51.

Dentre as várias funções dos tecidos conjuntivos, 
podemos citar a absorção e a secreção de substâncias 
através de glândulas.

52.

É função dos epitélios: 

Revestimento. 53.

Absorção. 54.

Preenchimento.55.

Secreção.56.

O epitélio glandular pode ser responsável por secreções:

Denominadas endócrinas, quando são lançadas 
diretamente na corrente sanguínea como os 
hormônios.

57.

Chamadas de exócrinas quando lançadas no meio 
externo como o tubo digestivo.

58.
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Os tecidos que formam os órgãos do corpo humano possuem 
características distintas e específicas, como:

O tecido ósseo possui como principais células, os 
osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. As células 
jovens ou osteoblastos são responsáveis pela intensa 
atividade metabólica e pela síntese da parte orgânica 
da matriz óssea.

59.

O epitélio de revestimento recobre a superfície do 
corpo, a superfície dos órgãos internos e as cavidades 
do corpo. 

60.

O tecido conjuntivo tem a função de preencher os 
espaços entre os órgãos.

61.

Os diferentes tipos de tecido epitelial podem se originar 
dos três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme 
e endoderme.

62.

As cartilagens revestem as superfícies articulares 
facilitando movimentos e amortecendo choques 
mecânicos e o principal tipo é acartilagem hialina que 
possui cor azulada.

63.

Actina e miosina são proteínas responsáveis pela 
contração muscular; logo, são abundantes neste tecido.

64.

O tecido conjuntivo cartilaginoso tem como principal 
característica a presença de células denominadas 
condroblastos.

65.

O tecido adiposo é um tipo de tecido epitelial, podendo 
ser encontrado nos contornos do corpo, para 
amortecimento de choques. 

66.

O sangue é constituído por uma substância fundamental 
líquida e pelos elementos figurados. Sobre estes elementos é 
correto afirmar que: 

As plaquetas, chamadas também de trombócitos, 
consistem de fragmentos celulares e estão diretamente 
relacionadas com a coagulação do sangue. 

67.

As hemácias são células especializadas para o 
transporte de gases, apresentam o pigmento 
hemoglobina e núcleo organizado na espécie humana.

68.

Os leucócitos, ao atravessarem as paredes dos capilares, 
deslocam-se, emitindo pseudópodes, e podem 
facilmente fagocitar microorganismos. Um bom 
exemplo são os mastócitos. 

69.

No que tange ao tecido conjuntivo, julgue as assertivas 
seguintes:

O tecido conjuntivo denso apresenta grande 
quantidade de fibras e, por este motivo, possui grande 
resistência. Pode ser dividido em dois grupos: tecido 
conjuntivo denso não modelado e tecido conjuntivo 
denso modelado. A diferença básica entre estes dois 
tipos de tecido é a disposição das fibras de proteína.

70.

O tecido conjuntivo tem como característica básica a 
presença de grande quantidade de substâncias entre as 
células, denominada matriz extracelular. 

71.

Mergulhados na matriz extracelular, encontram-se 
diversos tipos de proteínas o que diferencia os tipos de 
tecidos conjuntivos. 

72.

A matriz extracelular é basicamente composta de fibras, 
células e água sendo três, os tipos de fibras: colágena, 
elástica e reticular.

73.

As fibras colágenas são compostas por colágeno, uma 
proteína resistente encontrada nos animais. O colágeno 
forma feixes de fibras entrelaçadas, o que lhe confere 
resistência.

74.

As fibras elásticas são constituídas por proteína elástica 
com grande capacidade de distensão, denominada 
elastina.

75.

As fibras reticulares, constituídas também por colágeno, 
formam uma rede ramificada de proteínas resistentes 
que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos.

76.

No que tange ao tecido ósseo, julgue os itens subsequentes:

Dentro dos ossos longos e chatos existe uma medula 
que produz células ósseas.

77.

Na medida em que a matriz óssea se calcifica, o 
osteócito reduz sua atividade metabólica, ficando 
encerrado no interior de uma lacuna, dando origem ao 
osteoblasto.

78.

O tecido conjuntivo ósseo tem como principal 
característica a presença de uma matriz extracelular 
rígida, rica em fibras colágenas, constituída por sais de 
cálcio, além dos íons de magnésio, potássio e sódio.

79.

Os ossos estão envolvidos por um tecido conjuntivo 
denominado periósteo, onde se encontram células 
especiais capazes de originar novos osteoblastos, 
importantes para a reparação e regeneração dos ossos.

80.

Os ostebastos são células grandes, responsáveis pela 
regeneração e pela remodelação da matriz óssea. 

81.

Entre os osteócitos, formam-se osteoblastos que 
permitem trocas de substâncias entre as diferentes 
lacunas.

82.

Os osteócitos são responsáveis pelareabsorção  da 
matriz óssea. 

83.
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As células desse tecido tem origem mesodérmica, mostra 
diversas estriações ao microscópio óptico, suas células tem 
aspecto de fibras e um aglomerado dessas fibras forma um 
feixe que é envolvido por uma bainha de tecido conjuntivo. As 
células organizam-se formando um sincício que permite a 
rápida resposta a estímulos." O que está correto, nesse 
contexto?

Trata-se do tecido adiposo e a organização em sincício é 
sua característica marcante.

84.

Fala-se do tecido muscular liso, porque suas células são 
envolvidas por tecido conjuntivo. 

85.

Refere-se ao tecido muscular esquelético, já que as 
fibras organizam-se formando feixes. 

86.

Faz-se referência ao tecido conjuntivo, dado que ao 
microscópio óptico suas células mostram um padrão 
estriado.

87.

Trata-se tecido epitelial, de fato sua origem é 
mesodérmica. 

88.

Analisando o processo de gametogênese,  julgue as assertivas 
que se seguem: 

na espermatogênese, a fase de multiplicação é restrita à 
vida intra-uterina ou termina pouco depois do 
nascimento.

89.

as espermatogônias são células diploides (2n) que se 
multiplicam intensamente por mitose, originando 
células também diploides. 

90.

na formação dos espermatozoides ocorre uma etapa de 
diferenciação celular antes da divisão meiótica. 

91.

após a divisão meiótica, de cada ovogônia originam-se 
quatro ovócitos idênticos. 

92.

a ovogênese ocorre no interior do útero.93.

Dentre os componentes do tecido conjuntivo pode-se afirmar 
corretamente que:

A matriz extracelular é basicamente composta de fibras, 
células e água sendo três, os tipos de fibras: colágena, 
elástica e reticular.

94.

As fibras colágenas são compostas por elastina uma 
proteína elástica com grande capacidade de distensão.

95.

As fibras elásticas são constituídas por proteína reticular 
e fibras entrelaçadas, o que lhes confere resistência.

96.

Há diferentes células que compõem os tecidos conjuntivos.  
Julgue o que se diz a respeito:

Os mastócitos são células ovoides, responsáveis pela 
produção de anticorpos, proteínas que participam da 
defesa imunitária.

97.

Os Fibroblastos são células em forma de estrela, com 
núcleo grande, responsáveis pela produção de 
proteínas e fibras que compõem a matriz extracelular 
que nos tecidos adultos se diferenciam em fibrócitos. 

98.

Os Macrófagos são células grandes, de formato 
ameboide, rica em lisossomos, responsáveis pela defesa 
do tecido conjuntivo. 

99.

Os Plasmócitos são células ovoides, com núcleo e 
grande quantidade de grânulos que participam das 
reações alérgicas. 

100.
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