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01. 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

02. O excesso de tecido adiposo, principalmente no abdome, com a obesidade, predispõe a um risco maior de doenças cardiovasculares 
e diabete tipo 2. 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. A vitamina C (ácido ascórbico) é essencial para a síntese do colágeno, proteína presente no tecido conjuntivo.

Resposta: A

04. As cicatrizes que geralmente resultam de acidentes são formadas devido à atividade dos fibroblastos presentes no tecido conjuntivo 
subjacente à epiderme. Essas células contribuem para o reparo tecidual, produzindo substância intercelular amorfa e tecido conjuntivo 
fibroso.

Resposta: V – V – F – V – V

05. Os exercícios físicos e a reeducação alimentar resultam na redução do peso de pessoas com IMC acima de 40.

Resposta: F – V – V – V – V

06. O funcionamento dos aparelhos ortodônticos, durante o reposicionamento dos dentes nas arcadas, depende, principalmente, de 
reabsorção óssea.

Resposta: A

07. A atividade dos osteoblastos produz novas células ósseas, bem como a secreção da matriz óssea calcificada. 
Os osteoclastos são células especializadas na destruição da matriz óssea. A remodelagem e a manutenção da densidade óssea ocorrem 
pela atividade equilibrada dos osteoblastos e dos osteoclastos.

Resposta: D

08. 
A) Sustentação; 

Modelagem; 
Flexibilidade; 
Formação e crescimento dos ossos; 
Revestimento articular; 
Proteção contra choques mecânicos. 

B) A ausência de vasos sanguíneos (e/ou linfáticos) dificulta (ou impede) a chegada das células de defesa e de medicamentos ao sítio 
de infecção.

09. • Fagocitar bactérias patogênicas;
• Apresentar os antígenos aos linfócitos, desencadeando a resposta imune.

10. Macrófagos e neutrófilos são leucócitos capazes de realizar a diapedese, isto é, podem se infiltrar através do endotélio capilar e atingir 
tecidos infectados. Nesses locais, esses glóbulos brancos fagocitam e destroem os agentes infecciosos.

Resposta: D
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