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01. O pericôndrio é formado por tecido conjuntivo denso não modelado que envolve as cartilagens, com exceção das cartilagens que 
revestem as articulações sinoviais e as fibrocartilagens.

 Resposta: A

02. O excesso de tecido adiposo, principalmente no abdome, com a obesidade, predispõe a um risco maior de doenças cardiovasculares 
e diabete tipo II. A adiposidade central parece estar associada mais frequentemente à resistência à insulina, do que a distribuição 
centrífuga de gordura (obesidade periférica). O mecanismo pelo qual o acúmulo de gordura intra-abdominal (visceral) causa resistência 
à insulina não está claro, embora existam hipóteses de que elevadas concentrações de ácidos graxos livres possam estar implicadas 
no processo.

 Resposta: E

03. As gorduras de nosso organismo ficam armazenadas nas células do tecido adiposo.

 Resposta: D

04. O tecido conjuntivo denso pode ter suas fibras distribuídas de maneira ordenada ou de maneira desordenada. Quando as fibras são 
ordenadas, o tecido denso tem o nome de tecido conjuntivo denso modelado (figura B); quando as fibras são desordenadas, trata-se 
de tecido conjuntivo denso não modelado (figura A).

 Resposta: A

05. As células que produzem as fibras são fibroblastos, principais células do tecido conjuntivo propriamente dito. As fibras colágenas são 
formadas pelo colágeno, proteína mais abundante do corpo (25% da proteína total), constituída pela polimerização de uma unidade 
chamada procolágeno, que no espaço extracelular transforma-se em tropocolágeno. Cada molécula de tropocolágeno é composta por 
três subunidades ligadas por pontes de hidrogênio. Os aminoácidos predominantes são a glicina (33%), prolina (12%) e a hidroxiprolina 
(10%). A polimerização do tropocolágeno, molécula que mede 280 nm de comprimento e 1,5 nm de espessura, forma uma estrutura 
chamada fibrila colágena, visível apenas ao microscópio eletrônico, com cerca de 40 nm de diâmetro. As fibrilas colágenas associam-se, 
sendo interligadas por uma substância glicídica que constituirão unidades de 1 a 20 mm de diâmetro chamadas fibras colágenas. As fibras 
colágenas unidas por substâncias glicídicas formam os feixes colágenos, com 50 mm ou mais de diâmetro. São as fibras conjuntivas mais 
calibrosas e mais resistentes.

 As fibras reticulares são constituídas por colágeno do tipo III, possuem a mesma estrutura filamentosa descrita para as fibrilas e fibras colágenas. 
Possuem uma substância envoltória de natureza glicoproteica. As fibras reticulares dispõem-se em rede tridimensional (malha), são finas 
e aparecem abundantemente em certos órgãos, como o baço, linfonodo e rim, formando seu estroma, e em tecidos como o adiposo, o 
nervoso e o muscular esquelético e liso, sustentando suas delicadas células.

 Além destas disposições, encontram-se presentes na membrana basal. Tais fibras são bem mais finas e com menor resistência em relação 
às fibras colágenas, sendo produzidas pelas células reticulares (fibroblastos especiais). As fibras elásticas apresentam diâmetro menor que o 
das fibras colágenas, sendo formadas pela proteína elastina pela glicoproteína fibrilina.

 As fibras elásticas são formadas por fibrotúbulos (fibras ocas) com 10 nm de espessura, envolvendo uma parte central amorfa. A elastina 
constitui o material amorfo destas fibras, sendo os fibrotúbulos formados por glicoproteína fibrilina. Estão arranjadas na forma de malhas 
elásticas. Estão presentes na pele, na parede dos grandes vasos e no tecido pulmonar. As fibras elásticas possuem resistência e elasticidade, 
mas podem ser distendidas até 150% de seu comprimento relaxado. São sintetizadas por células diversas: fibroblastos, condrócitos e fibras 
musculares lisas. Com o passar dos anos, nossa pele perde a elasticidade, pois as fibras elásticas se agregam e formam fibras mais grossas, 
tornando o tecido conjuntivo menos elástico.

 Resposta: C
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