
 

 

 

 

RECUPERAÇÃO DO 3º BIMESTRE – BIOLOGIA 
Professora : Paula          ANO: 2ºEM 

 
CONTEÚDOS 

 

 Tecidos conjuntivos - conectando o organismo: características, classificação, funções e 
componentes do tecido ósseo e hematopoiético 

 Noções de imunologia: resposta fagocitária, resposta imunitária, antígeno e anticorpo, 
memória imunológica e vacinas, resposta imunológica primária e secundária 

 Tecido Nervoso: características, componentes (neurônios, gliócitos); origem, propagação 
e etapas do impulso nervoso, tipos de neurônios, sinapses 

 
ROTEIRO DE ESTUDO 

 
1) O tecido ósseo atua na sustentação e na proteção dos órgãos internos e pode suportar grandes 
pressões. Além disso, é um importante armazenador de cálcio e fósforo e também forma um 
sistema de alavancas que aumenta a força gerada pela contração muscular. Essas funções só 
podem ser desenvolvidas devido a constituição do tecido ósseo. Caracterize a parte orgânica e a 
parte inorgânica da matriz óssea. 
 
2) Caracterize os três tipos celulares do tecido ósseo, citando suas funções: osteoblastos, 
osteócitos, osteoblastos. 
 
3) Para fazer o alinhamento dos dentes é utilizado o aparelho ortodôntico fixo quando necessária 
maior intervenção e quanto maior a complexidade do tratamento. É composto pelos bráquetes 
(metálicos, plásticos ou cerâmicos) que ficam colados aos dentes através de uma substância 
adesiva ou cimento, e por um arco que serve de guia para a correção.  
Observe a imagem a seguir e explique como se dá a remodelação óssea. 
 

  
 

 
4) Os ossos são formados por tecido conjuntivo que revestem a parte interna (endósteo) e externa 
(periósteo). Qual é a função desses dois tecidos? 
 
5) Faça um desenho esquemático de um osso longo do corpo humano e identifique: epífise, 
diáfise, medula óssea amarela e medula óssea vermelha. Indique a função da medula óssea 
amarela e da vermelha. 
 
6) Explique por onde passam vasos sanguíneos e nervos do tecido ósseo compacto. 
 
7) Ao sofrer uma fratura óssea, a pessoa sente muita dor, pois o tecido ósseo é inervado e, em 
geral, há hemorragia devido ao rompimento de alguns vasos sanguíneos do osso e do periósteo. 
Observe a imagem a seguir e explique como o tecido ósseo se regenera após uma fratura. 
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8) Explique o que é disco epifisário e qual a sua função. 
 
9) A imunidade consiste na capacidade do organismo em resistir às doenças e infecções, por meio 
do combate do antígeno. Observe o gráfico abaixo.  

 
Explique a importância da vacinação com base nas respostas imunológicas primária e secundária. 
 
10) Diferencie a resposta fagocitária da resposta imunológica. 
 
11) Leia o texto a seguir. 
  
Ainda esse mês chega ao Brasil a primeira vacina contra o herpes zoster, causador de doença 
pela reativação do vírus da catapora, devido à queda da imunidade, e que atinge principalmente 
idosos. Trata-se da mesma vacina contra a catapora, com vírus atenuado, mas com uma 
quantidade maior de antígenos, já que a resposta imune de idosos costuma ser menor. 
 

Vacina contra hespes zoster. Folha de São Paulo. N. 31.056. Caderno Saúde+Ciência. 13 abr. 2014. p. C7. 
  

O aumento na quantidade de antígenos na vacina contra herpes zoster:  
a) determinará um tipo de imunização que ocorre quando anticorpos são injetados em um 
organismo não imune. 
b) fará com que esses anticorpos forneçam uma proteção adicional contra infecções, enquanto o 
sistema imune do idoso se fortalece. 
c) determinará, em um possível encontro com o patógeno não atenuado do herpes zoster, uma 
resposta imunológica primária forte e rápida. 
d) incitará uma resposta imune primária mais acentuada por parte dos linfócitos às moléculas do 
vírus atenuado.  
e) incitará uma resposta imune secundária mais acentuada por parte dos antígenos às moléculas 
do vírus. 
 
12) O tecido nervoso conduz impulsos elétricos ou nervosos de maneira rápida e passageira, às 
vezes por distâncias relativamente grandes, integrando os diversos tipos de tecido. Ele é 
constituído pelos neurônios e pelos gliócitos. Qual é a função de cada tipo celular? 
 
13) Observe as imagens abaixo, identifique as partes que constituem o neurônio e classifique-os 
em mielínico ou amielínico. Justifique sua resposta. 
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14) Com base na classificação dos neurônios da questão anterior, indique o tipo de condução de 
impulso nervoso que ocorre em cada um deles.  
 
15) Algumas doenças podem levar à destruição da bainha de mielina, como é o caso da esclerose 
múltipla. Qual é a consequência disso? 
 
16) Observe a imagem e explique o que ocorre nas sinapses. 
 

 
 

Observe as imagens. 
 
 

 

 
 
17) A Ritalina ou metilfenidato é um fármaco estimulante do Sistema Nervoso Central indicado 



para portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Seu mecanismo de 
ação não está totalmente elucidado, mas acredita-se que seja o mesmo das anfetaminas e da 
cocaína, ou seja, aumenta a concentração de dopamina nas sinapses. 

Fonte: www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/08/05/ritalina-e-os-riscos-de-um-genocidio-do-futuro 
(Acesso em 23-01-2014). 

 

  
Em relação aos neurônios e à transmissão dos impulsos nervosos, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA.  
  
I. Nas sinapses, ocorre a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro e este 
processo é caracterizado pela continuidade do citoplasma de um neurônio com o citoplasma do 
próximo neurônio. 
II. Quando um neurônio está em repouso encontra-se polarizado, apresenta maior concentração 
de sódio no meio extracelular e no meio intracelular existe concentração de íons potássio. 
III. A recepção e transmissão de estímulo nervoso ocorrem através de fibras nervosas, que podem 
ser mielínicas e conduzem o impulso nervoso com maior velocidade ou amielínicas, que 
conduzem o impulso nervoso de forma mais lenta. 
  
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) As afirmativas I e II estão corretas. 
e) As afirmativas II e III estão corretas. 
 
18) Após aplicar um estímulo na célula nervosa, ocorre uma fase de despolarização e, em 
seguida, ocorre a fase de repolarização, retornando ao estado de “repouso”. A alteração de 
polaridade é conhecida como potencial de ação, que permite a propagação do impulso nervoso. O 
gráfico mostra a formação de um potencial de ação em um neurônio.  

 
Descreva os processos que estão ocorrendo no neurônio durante a despolarização. 
 
19) Após a repolarização do neurônio, os íons sódio e potássio se encontram em locais diferentes 
daqueles em que estavam localizados no início do impulso nervoso. Que processo ocorre para 
que eles voltem ao estado original (de repouso)? 
 
20) Observe as imagens abaixo: 
 

              
  
Com base na análise das ilustrações e nos conhecimentos sobre o impulso nervoso, pode-se 
afirmar:  



a) Em um neurônio em repouso, a superfície externa da membrana plasmática mantém-se 
eletricamente neutra em relação à superfície interna. 
b) Durante a propagação do impulso nervoso ocorre a despolarização da membrana plasmática 
devido à ativação das bombas de Na+ e K+. 
c) A propagação do impulso nervoso pelos nódulos de Ranvier ocorre em função da interação de 
neurotransmissores com proteínas receptoras da membrana da célula. 
d) Em indivíduos com esclerose múltipla, ocorre degeneração gradual da bainha de mielina, 
envoltório membranoso que pode ser encontrado em neurônios do sistema nervoso central e 
periférico. 
e) As sinapses nervosas ocorrem entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, enquanto 
que as sinapses elétricas caracterizam-se pela ausência de contato físico entre os neurônios nos 
locais de passagem do estímulo nervoso. 
 

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

1) Parte orgânica: constituída basicamente por fibras colágenas e por uma pequena quantidade 
de glicoproteínas. Isso confere plasticidade ao tecido, pois, o colágeno se renova constantemente. 
Parte inorgânica: caracteriza-se pela deposição de minerais, principalmente cálcio e fosfato de 
cálcio que se dispõe ao longo das fibras colágenas. Isso confere rigidez e resistência ao tecido 
ósseo. 
 
2) Osteoblastos: células jovens, produzem a parte orgânica da matriz óssea (colágeno e 
glicoproteínas) e concentram o fosfato de cálcio. 
Osteócitos: são osteoblastos que estão envolvidos completamente pela matriz óssea. São 
células adultas responsáveis pela manutenção dos constituintes da matriz orgânica. 
Osteoclastos: células móveis e grandes com diversos lisossomos em seu interior (digestão 
celular). Atuam no processo de reabsorção para a renovação do tecido ósseo. 
 
3) O tecido ósseo cresce (ação dos osteoblastos) e, posteriormente, é reabsorvido (ação dos 
osteoclastos). A remodelação da arcada dentária ocorre por meio da ação de forças diferentes 
daquelas a que os dentes estão naturalmente submetidos. A reabsorção óssea ocorre em pontos 
de pressão, enquanto, no sentido oposto, a matriz é depositada. Dessa maneira, os dentes se 
movimentam na arcada dentária e passam a ocupar a posição desejada. 
 
4) Eles auxiliam na manutenção do tecido ósseo, pois, sendo vascularizados, permitem a nutrição 
das células e servem de fonte de osteoblastos para o crescimento e a reconstituição óssea. 
 
5) 
 

 



 
Medula óssea vermelha: responsável pela produção de células sanguíneas 
Medula óssea amarela:  realiza o armazanamento de lipídios 
 
6) No tecido ósseo compacto, existe um conjunto de canais que possibilita a passagem de vasos 
sanguíneos e nervos. Esses canais denominam-se canais centrais e canais perfurantes. Os 
osteócitos permanecem em cavidades ligadas por esses canais, o que permite a nutrição e a 
oxigenação celular. 
 
7) Como o sangue não circula ao redor de onde ocorreu a fratura, formam-se pedaços de matriz e 
os osteócitos morrem no local, para onde os macrófagos originados do tecido conjuntivo frouxo 
migram e fagocitam o coágulo e o tecido morto. O periósteo e o endósteo próximos à região 
iniciam uma intensa multiplicação celular, dando início à formação de um tecido ósseo imaturo, o 
calo ósseo. Aos poucos, esse tecido primário é reabsorvido e substituído por osso secundário até 
que a fratura seja completamente reconstituída. 
 
8) É o tecido cartilaginoso presente na placa de crescimento nas epífises de ossos longos. Ele 
permite a substituição do tecido cartilaginoso por tecido ósseo, durante o crescimento do 
organismo. Esse processo depende do hormônio do crescimento (GH) produzido pela adeno-
hipófise. 
 
9) As vacinas consistem em expor o organismo a agentes patogênicos ou antígenos (vírus ou 
bactérias mortos ou atenuados) para criar uma resposta imunológica. Após o primeiro contato com 
esses antígenos presentes na vacina, o sistema imunológico demora alguns dias para produzir a 
quantidade suficiente de anticorpos específicos contra o antígeno e essa é a resposta imunológica 
primária. Em um segundo contato e nos outros posteriores com o mesmo antígeno, a produção de 
anticorpos é bem mais rápida e intensa porque anticorpos específicos podem ser prontamente 
produzidos pelas células de memória. Essas células surgem da diferenciação de linfócitos B e T e 
persistem no organismo. Essa é a resposta secundária. Isso possibilita a inativação do antígeno 
antes que ele se manifeste e provoque doenças. 
 
10) Quando um antígeno entra em contato com o organismo, ele é reconhecido e fagocitado pela 
nossa primeira linha de defesa (neutrófilos e macrófagos) sem que haja a formação de anticorpos. 
Essa é a resposta fagocitária. 
Caso o antígeno não seja eliminado pela resposta fagocitária, uma resposta imunológica será 
efetuada, sendo produzidos anticorpos específicos para esse antígeno. 
 
11) D 
 
12) Os neurônios são células excitáveis, geram e transmitem impulsos nervosos. Constituem a 
unidade funcional básica do tecido nervoso. Os gliócitos são mais numerosos e menores do que 
os neurônios. Eles são classificados em: oligodendrócito (produzem a mielina), astrócitos ( 
realizam a nutrição dos neurônios, e também fazem o suporte e proteção dos mesmos, formando 
uma barreira que evita a passagem de substâncias tóxicas), e micróglia (como são células 
derivadas dos macrófagos, realizam a defesa do tecido nervoso, fagocitando e eliminando os 
detritos e restos celulares). 
 
13)  
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1- Dendrito 
2- Corpo celular 
3- Oligodendrócito (bainha de mielina) 
4- Terminal axonal com vesículas 

sinápticas 
5- Axônio 

 
Neurônio mielínico devido a presença 
da bainha de mielina (substância 
isolante). 

 
 

1- Dendrito 
2- Axônio 
3- Corpo celular 

 
Neurônio amielínico devido a ausência 
da bainha de mielina (substância 
isolante). 

 

 
14) Nos neurônios mielínicos, o impulso nervoso ou elétrico salta de um nó fibroso ao outro 
(nódulo de Ranvier), estrutura presente entre as regiões de descontinuidade da bainha de mielina. 
Essa condução de impulso é chamada de saltatória e é extremamente rápida. Isso ocorre porque 
a mielina é uma substância que atua como isolante elétrico. 
Já nos neurônios amielínicos, a condução de impulsos é contínua e mais lenta do que a realizada 
nos neurônios mielínicos. 
 
15) Quando a mielina é atingida ou destruída, neurônios também são afetados e isso altera ou 
interrompe os impulsos nervoso entre eles, provocando os sintomas da doença. 
 
16) A sinapse é uma região de aproximação existente entre um neurônio e o outro, mas não há 
contato físico entre essas células. Para que ocorra a transmissão nervosa, é necessário que uma 
mensagem química seja liberada para que haja a excitação da célula seguinte. Isso é realizado 
por meio de neurotransmissores (substâncias que funcionam como mediadores químicos) que são 
secretados no espaço existente entre as duas células, a fenda sináptica. 
 
17) E 
 
18) Íons sódio entram na célula através de canais abertos na membrana plasmática das células 
depois que um estímulo chega ao neurônio. A carga positiva do sódio faz com que ocorra a 
despolarização. O interior da célula fica um pouco menos negativo. Quando a inversão de 
polaridade chega a um determinado valor limite, ocorre a abertura de uma maior quantidade de 
canais de sódio naquela região, ativando um potencial de ação, que desencadeia o impulso 
nervoso. Nesse momento, o interior da célula torna-se positivo e o exterior negativo. 
 
19) Essas passagens iônicas ocorrem por meio do mecanismo de transporte ativo denominado 
bomba de sódio e potássio. 
 
20) D 
 



 
 


