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01. 
III. Incorreta. O tecido cartilaginoso não é calcificado. Os canais de Havers aparecem apenas no tecido ósseo.
IV. Incorreta. O tecido cartilaginoso não apresenta glândulas mucosas, vasos e nervos. A ausência de vasos limita a sua regeneração. 

   Resposta: C

02. As células ósseas ou osteócitos localizam-se no interior de minúsculas lacunas chamadas osteoplastos, encontradas no meio da massa 
intersticial calcificada. Essas lacunas – diferentemente daquelas encontradas nas cartilagens – comunicam-se umas com as outras por 
meio de uma vasta rede de canalículos que vão desembocar em canais mais largos, denominados canais de Havers (ou centrais), que 
correm longitudinalmente ao osso. Ligando estas estruturas, existem os canais de Volkmann (ou perfurantes), perpendiculares ao longo 
eixo do osso. Através dos canais de Havers, correm capilares e filetes nervosos.

 Resposta: E

03. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, assim como: o tecido adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, entre outros. Contudo, o 
tecido muscular, o nervoso e o epitelial são casos particulares de tecidos, não sendo subtipos de tecidos conjuntivos.

 Resposta: B

04. O tecido ósseo é vascularizado e inervado, tanto que em fraturas ósseas ocorrem hemorragias e dores.   

 Resposta: B

05.
A) Os componentes químicos responsáveis pela dureza dos ossos são o cálcio e o fósforo, uma vez que a matriz óssea mineralizada é 

constituída por fosfato de cálcio (hidroxiapatita).
B) A flexibilidade óssea é conferida pela presença de colágeno na matriz.
C) Osteoclastos são resultantes da fusão de 50 monócitos, sendo células especializadas em promover a reabsorção óssea através da 

secreção de enzimas digestivas e prótons que degradam a matriz óssea.
D) O paratormônio secretado pelas glândulas paratireoides promove a manutenção da relação cálcio/fosfato no sangue. O excesso 

deste hormônio causa estimulação da atividade osteoclástica, com remoção de cálcio dos ossos. A descalcificação deixa os ossos 
frágeis, sujeitos a fraturas e deformações.

E) A vitamina D (calciferol) é produzida por ação da radiação ultravioleta do Sol e de enzimas hidroxilases hepáticas e renais, promovendo 
a absorção de cálcio no intestino, bem como sua fixação nos ossos e dentes.
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