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Exercícios de Tecido Epitelial 
 
1. O tecido epitelial é caracterizado por apresentar células aderidas umas às outras. Essa 
dinâmica celular permite ao tecido a realização de importantes funções ao organismo. Qual das 
alternativas abaixo apresenta algumas das principais funções desempenhadas pelo tecido 
epitelial? 

a) Percepção de sensações e preenchimento. 
b) Preenchimento e revestimento. 
c) Condução de impulsos e proteção. 
d) Proteção e percepção de sensações. 
e) Revestimento e condução de impulsos. 

 
 
2. Os epitélios de revestimento podem ser classificados em relação ao número de camadas 
celulares e à forma das células presentes. Existem epitélios que apresentam apenas uma simples 
camada de células, entretanto, estas estão dispostas em diferentes alturas, conferindo ao tecido a 
impressão de que se trata de um epitélio formado por mais de uma célula. Esse tipo de 
tecido epitelial, em relação ao número de camadas celulares, recebe o nome de: 

a) Tecido epitelial simples estratificado. 
b) Tecido epitelial cúbico. 
c) Tecido epitelial de transição. 
d) Tecido pseudoestratificado. 
e) Tecido epitelial estratificado. 

 
 
3. Sobre os tecidos epiteliais NÃO é CORRETO afirmar que: 

a) Sempre se apoiam sobre tecido conjuntivo. 
b) Não apresentam vascularização. 
c) São sempre formados por células pavimentosas dispostas em camadas. 
d) São separadas dos tecidos conjuntivos por membranas acelulares. 
e) São nutridos por difusão. 

 
 

4. (PUC-SP) Indique a afirmativa incorreta. 
a) O tecido epitelial de revestimento caracteriza-se por apresentar células justapostas com 

muito pouco material intercelular. 
b) As principais funções do tecido epitelial são: revestimento, absorção e secreção. 
c) Na pele e nas mucosas encontramos epitélios de revestimento. 
d) A camada de revestimento interno dos vasos sanguíneos é chamada endotélio. 
e) Os epitélios são ricamente vascularizados no meio da substância intercelular. 

 
 
5. (UFMT) A ozonosfera é uma das principais barreiras de proteção contra a excessiva radiação 
ultravioleta que traz sérios prejuízos aos seres vivos. Em relação à pele humana, é correto afirmar 
que a incidência excessiva dos raios UV agride as células podendo provocar alterações genéticas 
com danos profundos na: 
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a) Endoderme, camada mais interna da pele. 
b) Hipoderme, camada localizada após a epiderme. 
c) Epiderme, camada superficial da pele. 
d) Ectoderme, camada mais externa da pele. 
e) Mesoderme, camada abaixo da endoderme. 

 
 
6. (UEL) Analise a figura a seguir: 
 

 
 

Fonte: JUNQUEIRA, L. C.& CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. p. 295. 

 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

a) A pele negra, representada pela figura de número III não tem necessidade de produzir 
melanócitos quando em contato com os raios ultravioleta. 

b) Os indivíduos de pele albina estão representados pela figura II, pois, em contato com os 
raios ultravioleta produzem uma quantidade intermediária de melanócitos como 
consequência de problemas enzimáticos. 

c) Os indivíduos de pele clara estão representados pela figura I, o que justifica o fato da pele 
destas pessoas, quando em contato com os raios ultravioleta, ficarem vermelhas. 

d) As células epiteliais da epiderme contêm quantidade variável do pigmento melanina, 
colocado como um capuz sobre o lado do núcleo celular que está voltado para o exterior, 
de onde vêm os raios ultravioleta. 

e) Tumores malignos originados de células epiteliais de revestimento podem ser causados 
pela falta de exposição ao sol. 

 
 
7. (UFPI) Para amenizar rugas e vincos na pele sem intervenção do bisturi, os médicos contam 
com algumas substâncias como o colágeno, o silicone e os ácidos (Restylane e afins), que 
apresentam atividade fraca quando aplicadas na pele por uso externo, mas mostram bons 
resultados quando injetadas na derme. Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta. 

a) A derme é a camada mais externa da pele, e sua localização facilita a atuação das 
substâncias, que vão atuar no tecido epitelial. 

b) A derme, composta de tecido conjuntivo, é quem confere elasticidade e resistência à pele, 
e a aplicação interna dessas substâncias atua no preenchimento dos locais falhos. 

c) A perfeita união entre as células epiteliais faz com que o epitélio seja totalmente 
impermeável à água e a essas substâncias. 
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d) As substâncias, quando aplicadas pelo uso externo, estimulam a duplicação das camadas 

do tecido epitelial da derme, mas a camada de queratina não permite que atuem na derme. 
e) As glândulas exócrinas presentes no tecido epitelial atuam como barreiras físicas e 

químicas, impedindo a passagem das substâncias até a derme, evitando sua atividade. 
 
 
8. Observe o esquema. As células aí mostradas constituem diferentes exemplos de um mesmo 
tipo de tecido. 
 

 
 

Responda: 
a) Qual é o tecido em questão? 
b) Qual é a principal característica desse tecido? 
c) Classifique o tecido A quanto ao número de camadas, forma das células e função. 
d) Classifique o tecido B quanto ao número de camadas, forma das células e função. 
e) Classifique o tecido C quanto ao número de camadas, forma das células e função. 
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Gabarito 
 
1. D 
2. D 
3. C 
4. E 
5. C 
6. D 
7. B 
8. 

a) Epitelial de revestimento 
b) Células justapostas com pouca substância intercelular; avascular 
c) Tecido pseudoestratificado prismático; proteção e filtração do ar 
d) Tecido simples cilíndrico; absorção de nutrientes. 
e) Tecido estratificado pavimentoso; proteção e impermeabilização. 

 


