
 
1 Auxilia – Curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 

Tecidos  

Tecido é uma massa organizada de células com função específca em um animal 

ou vegetal. É resultado da diferenciação celular, na qual alguns genes são desativados 

e outros ativados. Sendo assim, para cumprir suas funções, as células de diferentes 

tecidos tem diferentes organizações e frequência de organelas. A histologia é a parte 

da biologia que estuda os tecidos e como eles se agrupam para formar órgãos e 

sistemas. 

• Tecidos animais 

Em animais vertebrados, tipicamente, existem 4 tipos de tecidos: 

Tecido Epitélial → revestimento da superfície externa do corpo (pele), os órgãos 

(fígado, pulmão e rins) e as cavidades corporais internas;  

Tecido Conjuntivo → constituído por células e abundante matriz extracelulas, com 

função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. Abrange 

também os tecidos ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. 

Técido Muscular → constituído por células com propriedades contráteis; 

Tecido Nervoso → formado por células que constituem o sistema nervoso central e 

periférico (o cérebro, a medula espinhal e os nervos).  
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• Tecidos vegetais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histologia 1/9: Introdução à Histologia Humana. Videoaula | Anatomia e etc 

(https://www.youtube.com/watch?v=gJqKnapoOOs)  

 

Histologia 2/9: Tecido Epitelial. Videoaula| Anatomia e etc. 

(https://www.youtube.com/watch?v=kyki2ovEk7E&t=48s)  

 

Histologia 3/9: Tecido Conjuntivo. Videoaula | Anatomia e etc 

(https://www.youtube.com/watch?v=qfPwAs4yBto)  

 

Histologia 4/9: Tecido Ósseo. Videoaula | Anatomia e etc 

(https://www.youtube.com/watch?v=P5lHygA9NBI)  

 

Histologia 5/9: Tecido Cartilaginoso. Videoaula | Anatomia e etc 

(https://www.youtube.com/watch?v=gmezpHYJ24s)  

 

Histologia 6/9: Tecido Adiposo Videoaula | Anatomia e etc. 

(https://www.youtube.com/watch?v=kWLk_Xx1V5I)  

 

Histologia 7/9: Tecido Sanguíneo. Videoaula | Anatomia etc  

(https://www.youtube.com/watch?v=BFY82pX85VU) 

 

Histologia 8/9: Tecido Muscular. Videoaula | Anatomia e etc. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ny5-QYxNuh8)  

 

Histologia 9/9: Tecido Nervoso. Videoaula | Anatomia e etc. 

(https://www.youtube.com/watch?v=nC8_p-gr6Y0)  

 

 

 

Os tecidos vegetais estão organizados em sistemas. 

Esses sistemas formam-se através de processo de 

diferenciação, a partir do Meristema, o qual contém 

células totipotentes, ou seja, que podem vir a tornar-

se qualquer outro tecido. 

Sistema dérmico: forma a cobertura mais externa de 

proteção da planta; 

Sistema vascular: compreende os tecidos condutores 

Xilema e Floema, que 

estão imersos no sistema fundamental; 

Sistema fundamental: relacionado tanto ao suporte 

da planta como à 

fotossíntese. 
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