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Ósseo e Sanguíneo 
 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. O osso, apesar da aparente dureza, é considerado um tecido plástico, em vista da constante renovação 

de sua matriz. Utilizando-se dessa propriedade, ortodontistas corrigem as posições dos dentes, 

ortopedistas orientam as consolidações de fraturas e fisioterapeutas corrigem defeitos ósseos 

decorrentes de posturas inadequadas. A matriz dos ossos tem uma parte orgânica protéica constituída 

principalmente por colágeno, e uma parte inorgânica constituída por cristais de fosfato de cálcio, na 

forma de hidroxiapatita. Com base no texto e nos conhecimentos sobre tecido ósseo, é correto 

afirmar:  

a) A matriz óssea tem um caráter de plasticidade em razão da presença de grande quantidade de 

água associada aos cristais de hidroxiapatita.  

b) A plasticidade do tecido ósseo é resultante da capacidade de reabsorção e de síntese de nova 

matriz orgânica pelas células ósseas.  

c) O tecido ósseo é considerado plástico em decorrência da consistência gelatinosa da proteína 

colágeno que lhe confere alta compressibilidade.  

d) A plasticidade do tecido ósseo, por decorrer da substituição do colágeno, aumenta 

progressivamente, ao longo da vida de um indivíduo.  

e) A matriz óssea é denominada plástica porque os ossos são os vestígios mais duradouros que 

permanecem após a morte do indivíduo  

 

2. O esquema representa um fragmento da epífise do tecido ósseo humano.  

 
Em relação ao tecido, todas as estruturas estão presentes, EXCETO:  

a) O sistema de Havers, com canal e osteócitos.  

b) O osso esponjoso, onde se localiza a medula óssea vermelha.  

c) Osso compacto, formado por uma inorgânica e uma parte orgânica.  

d) O pericôndrio, tecido conjuntivo que reveste o osso. 
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3. O sangue é constituído por uma substância fundamental líquida e pelos elementos figurados. Sobre 

estes elementos é correto afirmar que:  

I. As hemácias são células especializadas para o transporte de gases, apresentam o pigmento 

hemoglobina e são anucleadas em todos os mamíferos.  

II. Os leucócitos, ao atravessarem as paredes dos capilares, deslocam-se, emitindo pseudópodes, e 

podem facilmente fagocitar microorganismos.  

III. As plaquetas consistem de fragmentos celulares e estão diretamente relacionadas com a 

coagulação do sangue. 

Assinale a alternativa correta:  

a) Somente a II.  

b) Somente I e II  

c) Somente I e III  

d) Somente II e III  

e) I, II e III 

 

4. A alergia é uma hipersensibilidade desenvolvida em relação a determinadas substâncias, os 

alergênicos, que são reconhecidos por um tipo especial de anticorpos. A reação alérgica ocorre 

quando as moléculas do alergênico.  

a) ligam-se a moléculas do anticorpo presas à membrana dos mastócitos, que reagem liberando 

histaminas.  

b) desencadeiam, nos gânglios linfáticos, uma grande proliferação de linfócitos específicos.  

c) são reconhecidas pelas células de memória, que se reproduzem e fabricam grande quantidade de 

histaminas.  

d) ligam-se aos anticorpos e migram-se para os órgãos imunitários primários onde são destruídos.  

e) são fagocitados pelos mastócitos e estimulam a fabricação das interleucinas. 

 

5. Observe o esquema abaixo que apresenta as diferentes etapas do processo de coagulação sangüínea.  

 
Marque a alternativa que correlaciona corretamente os números 1, 2, 3 e 4 com as substâncias 

envolvidas nesse processo.  

a) 1 - protrombina; 2 - trombina; 3 - vitamina C; 4 - protromboplastina.  

b) 1 - trombina; 2 - protrombina; 3 - vitamina K; 4 - fibrina.  

c) 1 - fibrina; 2 - protrombina; 3 - vitamina C; 4 - trombina.  

d) 1 - protrombina; 2 - trombina; 3 - vitamina K; 4  fibrina.. 
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6. A duração de uma hemácia no tecido sanguíneo humano é de 90 a 120 dias. Por serem continuamente 

renovadas, torna-se necessária a remoção constante das hemácias envelhecidas do sangue.  

a) Onde ocorre a produção de novas hemácias e em que órgãos ocorre sua remoção?  

b) Na parte líquida do sangue, chamada plasma, encontram-se determinadas proteínas, como as 

globulinas e as albuminas. Qual a função de cada uma dessas proteínas?  

 

7. O gráfico a seguir mostra a relação entre a disponibilidade de oxigênio na atmosfera e sua dissolução 

no sangue de indivíduos de duas populações. 

 

A curva A é típica de indivíduos aclimatados a grandes altitudes, já a curva B foi obtida em indivíduos 

que vivem ao nível do mar. Observe que, por exemplo, sob uma pressão parcial de oxigênio de 100 

mm Hg, a quantidade de O2 no sangue é de cerca de 18% na curva B, ao passo que, na curva A, à 

mesma pressão, há aproximadamente 26% de oxigênio no sangue. Explique por que as quantidades 

de oxigênio dissolvido no sangue dos indivíduos A e B são diferentes.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

 

2. d 

 

3. e 

 

4. a 

 

5. b 

 

6.  

a) Medula óssea vermelha (produção); fígado e baço (remoção).  

b) As globulinas promovem o transporte de gases e as albuminas conferem pressão osmótica ao sangue 

e são substancias de reserva.  

 

7. Indivíduos aclimatados a grandes altitudes (A) têm um número maior de hemácias e, portanto, mais 

hemoglobina no sangue do que os não aclimatados (B), por isso seu sangue é capaz de transportar uma 

maior proporção do oxigênio disponível na atmosfera. 

 


