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PORTUGUÊS 

O disfarce dos bichos 

Você já tentou pegar um galhinho seco e ele virou bicho, abriu 
asas e voou? Se isso aconteceu é porque o graveto era um 
inseto conhecido como “bicho-pau”. Ele é tão parecido com o 
galhinho, que pode ser confundido com o graveto.  
Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E 
há grilos que imitam folhas.  
Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que 
estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou 
capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques 
são chamados de mimetismo, isto é, imitação. 
O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o 
mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando 
os animais. 

MAVIAEL MONTEIRO, José. Bichos que usam disfarces para defesa. 
FOLHINHA, 6 NOV. 1993. 

 
QUESTÃO 1.  

 
O mimetismo de alguns bichos pode ser considerado um recurso 
para   
 
a) Seu ego. 
b) Sua autoestima. 
c) Sua beleza. 
d) Sua sobrevivência.  
e) Sua alegria. 

 

QUESTÃO 2.  

 
O bicho-pau se parece com 
 
a) florzinha seca. 
b) galhinho seco.  
c) folhinha verde. 
d) raminho de planta. 
e) graveto úmido. 
 

O CADERNO 

 
Sou eu que vou seguir você 
Do primeiro rabisco até o be-a-bá. 
Em todos os desenhos coloridos vou estar: 
A casa, a montanha, duas nuvens no céu 
E um sol a sorrir no papel. 
(…) 
O que está escrito em mim 
Comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. 
A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. 
Só peço a você um favor, se puder: 
Não me esqueça num canto qualquer. 
 

QUESTÃO 3.  

 
A expressão “A vida segue sempre em frente” indica que na vida: 
 
a) Passamos por fases. 
b) Tudo acaba. 
c) Tudo passa. 
d) Tudo estaciona 
e) Tudo fica como está. 
 

QUESTÃO 4.  

 
No poema, o verso “Do primeiro rabisco até o be-a-bá” sugere a 
aprendizagem 
 
a) da pintura. 
b) da leitura. 
c) da escrita. 
d) do desenho. 
e) da fala. 

 

QUESTÃO 5.  

 
A partir da leitura do poema, pode-se concluir que o caderno 
 
a) Gosta muito de todas as crianças. 
b) Sonha com desenhos coloridos. 
c) Gosta muito de rabiscar. 
d) Fica triste por ser deixado de lado. 
e) Fala como se fosse uma pessoa. 
 

INGLÊS 
 

TEXT 
THE SILVA'S  HOUSE 

 

  The Silva's have a very beautiful house in the city of Rio 
de Janeiro. Their house is near the beach and there are many 
rooms in the house. There is a big kitchen and a very 
comfortable living-room. There are five bedrooms. In each 
bedroom  there is a bathroom. There isn't a front yard but there 
is a backyard and there is a big garage where there are four 
cars. 
 
QUESTÃO 6.  

 
Na frase “There is a big kitchen and a very comfortable living-
room”.  Qual a forma negativa correta? 
 
a)  There isn't a big kitchen and a very comfortable living-room. 
b)  Is there  a big kitchen and a very comfortable living-room. 
c)  There is a big kitchen and a very comfortable living-room. 
d)  There not  is a big kitchen and a very comfortable living-room. 
e)  There are a big kitchen and a very comfortable living-room. 
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QUESTÃO 7.  

 
Qual a forma interrogativa correta da frase: There are five 
bedrooms. 
 
a) There are five bedrooms. 
b) Are There five bedrooms? 
c) There are not five bedrooms. 
d) There are five bedrooms? 
e) There aren't five bedrooms. 

 
QUESTÃO 8.  

 
Em quais das frases abaixo o uso do A e do AN está correto? 
 
a) This is an notebook. 
b) That is a elephant. 
c) This is an Art book. 
d) That is a video games. 
e) This is a apple. 

 
QUESTÃO 9.  

 
Os pronomes que usamos para mostrar coisas que estão longe 
são: 
 
a) These - Those 
b) This - That 
c) These - That 
d) This - These 
e) That - Those 

 
QUESTÃO 10.  

 
Os pronomes que usamos para mostrar coisas que estão longe 
são: 
 
a) These - Those 
b) This - That 
c) These - That 
d) This - These 
e) That – Those 
 

 

HISTÓRIA 
 

QUESTÃO 11.  

 
Dentre os períodos históricos da Grécia Antiga podemos 
citar  EXCETO. 
 
a) Homérico.        
b) Clássico         
c) Renascentista        
d) Arcaico           
e) Helenístico 

 
QUESTÃO 12.  

 
 
Esparta foi uma das principais polis (cidades-estado) da Grécia 
Antiga. Situava-se geograficamente na região sudeste da 
Península do Peloponeso e destacou-se no aspecto militar, pois 
foi fundada pelos dórios. 

 
Disponível em: 

 <http://www.suapesquisa.com/pesquisa/esparta.htm>. Acesso em: 03 
abr. 2015. 

 
 
 

Esparta apresentava uma organização política organizada como  
 
a) Democracia.  
b) Oligarquia.  
c) República.  
d) Ditadura.  
e) Tirana. 

 
QUESTÃO 13.  

 
Em Esparta, uma das principais polis da Grécia antiga, o 
principal papel da mulher era delimitado de acordo com o seu 
contexto militar. Assinale a opção correta. 
 
a) As mulheres espartanas tinham por principal função social 
gerar filhos fortes e saudáveis, que pudessem se tornar 
guerreiros. 
b) As mulheres espartanas tinham por principal função social 
acompanharem seus maridos nas guerras. 
c) As mulheres espartanas tinham por principal função social 
participarem ativamente de práticas religiosas. 
d) As mulheres espartanas tinham por principal função social 
ditarem regras e condutas sociais, por serem reconhecidas como 
exemplos de sabedoria. 
e) As mulheres espartanas tinham por principal função social 
trabalhar para o sustento da família. 

 
QUESTÃO 14.  

 
“A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que 
os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A 
personalidade humana, quando emancipada, sofre se não 
encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção, fora 
de si mesma”. (Toynbee, Arnold J. HELENISMO, HISTÓRIA DE 
UMA CIVILIZAÇÃO) 
 
Na antiguidade clássica, as cidades-estados representavam: 
 
a) Uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da 
população na vida política grega. 
b) Um recurso de expansão das colônias gregas. 
c) Uma forma de assegurar a independência política das cidades 
gregas entre si. 
d) Uma característica da civilização helenística no sistema 
político grego. 
e) Uma instituição política helenística no sistema político grego. 

 
QUESTÃO 15.  

 
Na Grécia Antiga tinham costumes e crenças que fascinam muita 
gente até os dias atuais, onde podemos destacar 
 
a) A Mitologia, as Olimpíadas e os Heróis. 
b) O Cristianismo, o Paganismo e a Mitologia. 
c) As Guerras, o Modernismo e o Teatro. 
d) Os Heróis, o Budismo e o Ateísmo. 
e) O Cristianismo, o Modernismo e o Ateísmo. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 16.  

 
Observando as imagens sobre a teoria das placas tectônicas 

 

 
Podemos afirmar que:  
 

a) A superfície da Terra possui grande número de rachaduras, 
subdividindo a crosta terrestre em vários segmentos 
denominados placas tectônicas. 
b) As placas tectônicas podem não colidir, deslizar ou se afastar 
umas das outras. 
c) O estudo das placas tectônicas é importante para 
compreendermos os fenômenos que ocorrem na biosfera, como 
os agentes modeladores de relevo. 
d) Os fenômenos que ocorrem no sistema de placas tectônicas 
acontecem em consequência da gravidade, do encontro e do 
afastamento de placas tectônicas. 
e) As placas tectônicas possuem diferentes movimentos 
harmoniosos. 
 

QUESTÃO 17.  

 
Sobre os estudos do interior do planeta. Assinale a alternativa 
que contenha o nome das respectivas camadas 1, 2 e 3: 
 

 
a) 1 – manto, 2 – biosfera e 3 – crosta. 
b) 1 – atmosfera, 2 – litosfera e 3 – núcleo. 
c) 1 – litosfera, 2 – manto e 3 – núcleo. 
d) 1 – atmosfera, 2 biosfera e 3 – núcleo. 
e) 2 – atmosfera, 3 – estratosfera, 1 – hidrosfera. 
 
 
 
 

QUESTÃO 18.  

 
Observe as duas imagens e analise o comando da questão e 
depois marque a alternativa correta: 

 
 
Qual a relação que podemos estabelecer entre uma panela de 
pressão e um vulcão? 
 
a) Não há acumulo de energia. 

b) Não existe liberação de energia na panela e nem no vulcão. 

c) A válvula da panela representa o vulcão liberando sua 

pressão ou entrando em erupção. 

d) Existe liberação de energia, mas não há liberação de 

pressão. 

e) Ocorre a liberação de pressão sem ocorrer liberação de 

energia. 

 
QUESTÃO 19.  

 
No processo de esculturação do relevo terrestre atuam agentes 
internos e externos. Em relação a esse assunto, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O tectonismo, agente interno, manifesta-se de duas maneiras: 
epirogênese e orogênese. 
b) Abalos sísmicos correspondem a movimentos de massa. 
c) Intemperismo químico, como todo agente externo, ocasiona a 
desintegração das rochas. 
d) As enxurradas e os rios, embora frequentes na natureza, não 
se configuram como um dos importantes agentes de 
esculturação do relevo. 
e) O vulcanismo é o único agente interno responsável pela 
formação das cadeias montanhosas recentes do planeta. 
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QUESTÃO 20.  

 
Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 
Um terremoto de 4,6 pontos na escala Richter atingiu [...] a Itália. 
O epicentro foi a 2 km da cidade de Muccia, na província de 
Macerata, zona central do país. A região costuma acusar grande 
atividade sísmica. 
CAZARRÉ, Marieta. Terremoto de 4,6 pontos na escala Richter 
atinge a Itália. Agência Brasil, 10 abr. 2018.  
 
Disponível em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-
04/terremoto-de-46-pontos-na-escala-richter-atinge-italia>. Acesso em: 3 

set. 2018. 

 
De acordo com a classificação da escala Richter, o terremoto em 
questão foi: 
 
a) Ligeiro. 
b) Moderado. 
c) Forte. 
d) Extremo. 
 
 

FILOSOFIA 
 

QUESTÃO 21.  

 
A ética é um tipo de conhecimento em que refletimos sobre a 
melhor forma de se comportar consigo mesmo e com os outros. 
Para isso, há a necessidade de questionar a realidade com o 
objetivo de transformar nosso comportamento e a sociedade.  
 
Segundo este raciocínio é possível afirmar que a ética: 
 
a) É um tipo de conhecimento que não tem uma consequência 
prática, ou seja, não visa a ação. 
b) É um conhecimento que não tem utilidade neste mundo que 
vivemos 
c) É uma parte da filosofia em que pensamos, refletimos, 
discutimos sobre os valores bem e mal, mas que não é capaz de 
nos transformar como pessoas. 
d) É uma forma de não apenas refletirmos sobre os valores 
morais, mas alterar nosso comportamento no dia-a-dia. 
e) Não faz parte da reflexão filosófica. 
 

QUESTÃO 22.  

 
(Enem PPL 2016)  

 

A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere é 
o(a) 
 
a) Constrangimento por olhares de reprovação.    
b) Costume importo aos filhos por coação.    
c) Consciência da obrigação moral.    
d) Pessoa habitante da mesma casa.    
e) Temor de possível castigo.  
 

  QUESTÃO 23.  

 
Podemos dividir  os grandes campos da filosofia em três partes: 
teórica, que trata sobre o conhecimento; o prático, que trata 
sobre ética e política; e estética, que trata sobre a arte. Ética e 

moral são termos que a filosofia utiliza para: 
 
a) Não dar significado a nada. 
b) Referir-se ao modo como as pessoas devem agir. 
c) Designar o modo como se organiza um espaço público. 
d) Desorganizar ações comunitárias. 
e) Se referir aos objetos da arte 
 

  QUESTÃO 24.  

 

Leia a tirinha e responda. 

 

 

Disponível em: blog.veritatis.com.br 

http://blog.veritatis.com.br/index.php/2008/03/21/sob-a-cultura-da-morte/
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Ao ler esta tirinha, é possível afirmar que no dia a dia: 

a) Bandidos e médicos possuem o mesmo código de ética. 
b) Só na periferia a ética e a moral são desrespeitados. 
c) A imoralidade e a falta de ética podem estar presentes, 
independente da classe social. 
d) Não há nesta tirinha nenhuma conexão com ética e moral. 
e) Só há ética entre aqueles com escolaridade alta 
 

  QUESTÃO 25.  

 
A ideia básica de Sócrates em relação à ética é que quanto maior 
o conhecimento do indivíduo em relação às virtudes, melhor ele 
seria. Conhecimento relaciona-se com bondade, ignorância (no 
sentido de falta de conhecimento) relaciona-se com maldade. 

 É possível concluir que: 

a) Não há relação em cuidar da alma e ser ético 
b) A ignorância permite que o indivíduo seja mais ético 
c) Quanto mais se cuida da alma (quanto mais se conhece) 
melhor podemos ser 
d) A ignorância é uma virtude 
e) A filosofia, segundo Sócrates, de nada ajuda na realização de 
uma vida ética 
 

MATEMÁTICA 
 

  QUESTÃO 26.  

 
Observe os triângulos a seguir. 
 

 
 
Dois desses triângulos são acutângulos. Quais são eles? 

 
a) Triângulo I e IV. 
b) Triângulo I e II. 
c) Triângulo II e IV. 
d) Triângulo II e III. 
e) Triângulo III e IV. 
 

  QUESTÃO 27.  

 
Sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três 
dimensões e, por isso, só podem ser definidas 
no espaço tridimensional. Observe as figuras a seguir. 

 
Podemos observar que muitos objetos do cotidiano tem formato 
de sólidos geométricos. 
Os nomes sólidos geométricos apresentados anteriormente são, 
respectivamente: 
 
a) Esfera, cone e cilindro. 
b) Esfera, cilindro e cone. 
c) Esfera, cilindro e pirâmide. 
d) Bola, cilindro e cone. 
e) Bola, cilindro e pirâmide. 

  QUESTÃO 28.  

 
No sistema de coordenadas cartesianas, o 1° elemento é a 
coordenada horizontal e o 2° elemento é a coordenada vertical. 
Representando esse referencial sob a forma de um gráfico, 
obtemos (x,y). Observe a imagem abaixo. 

 
 
As coordenadas do carro e da casa são, respectivamente: 

 
a) (5,10) e (10,2). 
b) (12,4) e (10,5). 
c) (10,10) e (12,4). 
d) (4,9) e (10,10). 
e) (4, 9) e (12,4).  
 

  QUESTÃO 29.  

 
A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que 
estuda as figuras que não possuem volume. 
A geometria plana também é chamada de euclidiana, uma vez 
que seu nome representa uma homenagem ao geômetra 
Euclides de Alexandria, considerado o “pai da geometria”. 
Curioso notar que o termo geometria é a união das palavras 
“geo” (terra) e “metria” (medida); assim, a palavra geometria 
significa a "medida de terra". 
Podemos identificar e classificar essas figuras geométricas 
planas. 
 

 
 
Os nomes das figuras são, respectivamente: 
 
a) losango, círculo, triângulo, quadrado e retângulo. 
b) losango, círculo, quadrado, triângulo e retângulo. 
c) quadrado, circunferência, retângulo, losango e triângulo. 
d) quadrado, circunferência, losango, retângulo e triângulo. 
e) losango, circunferência, triângulo, quadrado e retângulo. 
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  QUESTÃO 30.  

 
MERCADO VER-O-PESO 

 
O Mercado Ver-o-Peso ou Mercado Municipal Bolonha de 
Peixe ou Mercado de Ferro ou somente Ver-o-Peso (inicialmente 
chamado Casa de Haver o Peso), é um mercado público 
inaugurada em 1625, pertencente ao Complexo do Ver-o-Peso, 
situado na cidade brasileira de Belém, no estado do Pará, 
localizado na Avenida Boulevard Castilhos França, no bairro da 
Campina, às margens da baía do Guajará. 
É um dos mercados públicos mais antigos do País, considerado 
como uma das maravilhas do estado. Foi eleito uma das 7 
Maravilhas do Brasil por ser um dos mercados mais antigos do 
Brasil. Ponto turístico, cultural e econômico da cidade de Belém, 
formado pelo Mercado de Ferro, Praça do Pescador, Doca das 
Embarcações, Pedra do Peixe e, Feira Livre - considerado a 
maior feira ao ar livre da América Latina - que abastece a cidade 
com variados tipos de gêneros alimentícios e ervas medicinais, 
vindos das ilhas circunvizinhas à capital e dos municípios do 
interior, fornecidos por via fluvial.  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Ver-o 
Peso#Patrim%C3%B4nio_hist%C3%B3rico 

 

 
 
Observe na parte superior do Mercado Ver-o-Peso, em 
destaques, sólidos geométricos. A figura a seguir representa os 
sólidos em destaques. 

 
 
Qual o número de vértices, arestas e faces, respectivamente, 
que este sólido possui? 
 
a) 5, 6 e 7. 
b) 6, 6 e 6. 
c) 7, 12 e 7. 
d) 8, 12 e 8. 
e) 6, 8 e 12. 
 
 
 
 
 

  QUESTÃO 31.  

 
Quatro alunos do 6º ano de uma escola, em uma aula de 

matemática, fizeram as seguintes afirmativas: 

 
 Analisando atentamente a afirmativa de cada aluno, marque a 
opção CORRETA.  
 
a) Somente a aluna I e o aluno III formularam afirmativas 
corretas.  
b) Apenas o aluno II cometeu erro em sua afirmativa.  
c) As afirmativas de todos os alunos estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas feitas pelos alunos III e IV são corretas. 
e) Somente o aluno III está correto. 
 

  QUESTÃO 32.  

 
Quais dos números a seguir estão entre os divisores de 148? 

 
a) 4, 7 e 8 
b) 4, 8 e 37 
c) 2, 4, 37 e 148 
d) 2, 8 e 37 
e) 2, 4, 7 e 37 
 

  QUESTÃO 33.  

 
O MDC entre 2³.3.5² e 2².3.7² é igual a: 

 
a) 6 
b) 12 
c) 60 
d) 50 
e) 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Castilhos_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_(Bel%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_(Bel%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_do_Guajar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_das_7_Maravilhas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_das_7_Maravilhas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_e_turismo_de_Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Pescador_(Bel%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluvial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Ver-o%20Peso#Patrim%C3%B4nio_hist%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Ver-o%20Peso#Patrim%C3%B4nio_hist%C3%B3rico
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  QUESTÃO 34.  

 
Um determinado número é composto de três algarismos. O 
algarismo das unidades é 2 e o das centenas é 5. Marque a 

opção que representa a soma dos possíveis valores que pode 
assumir o algarismo das dezenas para que esse número seja 
divisível por 3. 

 
 
a) 7 
b) 10 
c) 13 
d) 14 
e) 15 
 

  QUESTÃO 35.  

 
Observe a seguinte decomposição em fatores primos do número 
representado pela letra A, proposta pelo professor de 
matemática, como exercício para os alunos da 6° ano do Colégio 
Sophos. Marque a opção que apresenta, corretamente, o número 
que corresponde ao valor atribuído à letra (A, B ou C) para que a 

fatoração fique correta. 
 
 

 
 
 
 
a) C = 15 
b) B = 25 
c) A = 225 
d) A = 215 
e) C = 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS 
 

  QUESTÃO 36.  

 
Assinale a alternativa que completa corretamente e, na ordem, 
as lacunas do texto a seguir.   

Um grupo de _______ diferenciadas e dotadas de propriedades 
semelhantes constituem os ________. No organismo  humano, 
distinguem-se quatro tipos básicos de tecidos: tecido epitelial, 
tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. [...] Os 
tecidos também se agrupam em nosso organismo. Um 
agrupamento de tecidos que interage forma um _______. [...] 
Vários órgãos interagem no corpo humano, desempenhando 
determinada função no organismo. Esse conjunto de órgãos 
associados forma um ________. O conjunto de sistemas 
funciona, harmonicamente, para manter a sobrevivência do 
__________. [...] 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. A 
organização do corpo humano: enfatizando a célula como unidade 
básica de sua organização. Disponível em: < 
https://slideplayer.com.br/slide/3393393/>. Acesso em: 18 jan. 2019. 
Adaptado.) 

a) células – tecidos – sistema – órgão – organismo 
b) células – tecidos – órgão – organismo – sistema  
c) células – tecidos – órgão – sistema – organismo  
d) células – tecidos – organismo – órgão – sistema  
e) tecidos – células – órgão – sistema – organismo 
 

  QUESTÃO 37.  

 
Observe o esquema mostrado a seguir: 
 

 
 

De acordo com o exposto, as partes representadas em I, II e III 
são, respectivamente: 

 

a) membrana plasmática, citoplasma e núcleo. 
b) citoplasma, núcleo e membrana plasmática. 
c) núcleo, citoplasma e membrana plasmática. 
d) membrana plasmática, núcleo e citoplasma. 
e) citoplasma, carioteca e parede celular. 
 

  QUESTÃO 38.  

 
(PUC-PR) No início da década de 70, dois cientistas (Singer e 
Nicholson) esclareceram definitivamente como é a estrutura das 
membranas celulares, propondo o modelo denominado de 
mosaico fluído. Nesse conceito, todas as membranas presentes 
nas células animais e vegetais são constituídas basicamente 
pelos seguintes componentes: 

a) ácidos nucleicos e proteínas; 
b) ácidos nucleicos e enzimas; 
c) lipídios e enzimas; 
d) enzimas e glicídios; 
e) lipídios e proteínas. 
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QUESTÃO 39.  

 
No citoplasma das células encontram-se diversas organelas, 
desempenhando funções diversas. Em relação à função 
desempenhada pelas mitocôndrias podemos afirmar que: 

 

a) É responsável pela produção de energia a partir do gás 
carbônico e da glicose. 
b) É a organela envolvida na síntese de proteínas. 
c) É a estrutura que participa da síntese de lipídeos. 
d) É responsável pela respiração celular. 
e) Não participa das atividades metabólicas celulares. 
 

QUESTÃO 40.  

 
Ao analisar uma lâmina histológica, um aluno do curso de 
Biologia percebeu que a lâmina apresentava células de formato 
cúbico que estavam muito próximas a outras com uma 
quantidade de substância intercelular extremamente reduzida. 
Diante dessas características, fica claro que o tecido em questão 
era: 

a) Conjuntivo. 
b) Epitelial. 
c) Muscular. 
d) Nervoso. 
e) Adiposo. 
 
 
 


