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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue (hemograma) de uma jovem de 23 anos. 

 

Hemograma 

Valores encontrados 

Valores de referência 

(acima de 12 anos  

sexo feminino) 

Eritrócitos 
6 3( 10 mm )  4,63  3,8 4,8  

Plaquetas 
3(mil mm )  87  150 400,0  

Leucócitos totais 
3(mil mm )  6,04  4,5 11,0  

 

Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta?  

a) Dificuldade de coagulação sanguínea.     
b) Diminuição da produção de anticorpos.     
c) Aumento dos processos infecciosos e alérgicos.     
d) Diminuição no transporte dos gases respiratórios.     
e) Aumento da probabilidade de formação de coágulo no sangue.    

   

2.     

 
 

O tecido hematopoiético (do grego hematos, sangue, e poese, formação, origem) é um tipo de tecido 

conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa, e se localiza no interior de 

alguns tipos de ossos. O sangue circula pelo sistema vascular em animais com sistemas circulatórios 

do sangue, que circula em suspensão em meio fluido, o plasma. 
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Em relação ao tecido hematopoiético e sua constituição, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Os linfócitos apresentam-se com núcleo bilobado e citoplasma preenchido por muitos grânulos 

róseos. Móveis e fagocitários atuam nos organismos envolvidos por reações alérgicas.    

b) Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, fazem parte da linha de coagulação 

sanguínea e são acionados em casos de infecções, para que cheguem aos tecidos na tentativa de 

destruírem os agressores, como vírus e bactérias.    

c) As hemácias são conhecidas como glóbulos vermelhos devido ao seu alto teor de hemoglobina, 

uma proteína avermelhada que contém ferro em sua composição. A hemoglobina capacita as 

hemácias a transportar o oxigênio a todas as células do organismo.    

d) As plaquetas, por serem fragmentos de células, fazem parte do plasma sanguíneo.    

e) O sangue é composto aproximadamente por 66%  de elementos figurados (células: hemácias, 

leucócitos e plaquetas) e 34%  de plasma (matriz extracelular). Ou seja, a maior parte do sangue 

é composta por células.    

   

3. 
corrente sanguínea, os leucócitos englobam e digerem corpos estranhos, na tentativa de acabar com 

 

 

O método utilizado pelos leucócitos, para eliminar os corpos estranhos, é conhecido como   
a) pinocitose.     
b) divisão celular.     
c) síntese celular.     
d) fagocitose.     
e) morte celular.    
   

4. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo 

onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são, respectivamente, identificadas como   
a) basôfilos e pinocitose.    
b) macrófagos e fagocitose.    
c) leucócitos e endocitose.    
d) leucócitos e diapedese.    
e) glóbulos brancos e endocitose.    

   

5. O sangue humano é constituído por uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida, os elementos 

figurados. 

Sobre os componentes do sangue citados, foram feitas as seguintes afirmativas: 

 

I.  O plasma sanguíneo é responsável pelo transporte de nutrientes dos intestinos, onde são absorvidos, 

para os demais tecidos, bem como, pelo transporte de hormônios das glândulas que os produzem 

para os locais onde vão atuar. 

II. Os trombócitos são células sanguíneas que liberam tromboplastina, atuando assim no processo de 

coagulação do sangue. 

III. Os leucócitos são células anucleadas que atuam na defesa do organismo, produzindo anticorpos 

ou fagocitando vírus e bactérias. 

IV. Os eritrócitos são as células predominantes no sangue e sua função consiste em transportar 

oxigênio dos pulmões para os tecidos e dióxido de Carbono no sentido inverso. 

V. A leucocitose corresponde ao aumento do número de glóbulos brancos no sangue. 

 

Estão corretas, apenas:  

a) I, II e III    
b) II, III e IV    
c) I, III e IV    
d) I, IV e V    
e) I, II e V    
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6. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, 

dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para 

definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela: 

 

Constituinte Número normal Paciente 

Glóbulos 

vermelhos 
4,8 milhões/mm3 4 milhões/mm3 

Glóbulos 

brancos 
(5 000 - 10 000)/mm3 9 000/mm3 

Plaquetas (250 000 - 400 000)/mm3 200 000/m3 

 

 

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, 

constata-se que  

a) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea.    

b) o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea.    

c) a dificuldade respiratória ocorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são 

responsáveis pela defesa imunológica.    

d) o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis 

pelo transporte de gases no sangue.    

e) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo 

transporte de oxigênio no sangue.    

   

7. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero gelatinoso coberto de 

anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver 

sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma 

espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. 
MOUTINHO, S. Coagulação acelerada. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 19 fev. 2013 (adaptado). 

 

Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material?  

a) Filariose.     
b) Hemofilia.     
c) Aterosclerose.     
d) Doença de Chagas.     
e) Síndrome da imunodeficiência adquirida.     

 

 

 

 

 

 

 

  



BIOLOGIA 
 

 

Biologia 4 
 

 

 
GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A jovem deve apresentar dificuldade de coagulação sanguínea, porque apresenta plaquetas em número 

inferior aos valores de referência.   

 

2. c 

O plasma correspondente a cerca de 55% do volume sanguíneo. Os 45% restantes são representados 

pelos elementos figurados (hemácias, leucócitos e plaquetas).   

 

3. d 

Os leucócitos podem eliminar os corpos estranhos que penetram no corpo por fagocitose, isto é, através 

do englobamento e digestão dos micro-organismos causadores de doenças.   

 

4. d 

Macrófagos e neutrófilos são leucócitos capazes de realizar a diapedese, isto é, podem se infiltrar através 

do endotélio capilar e atingir tecidos infectados. Nesses locais esses glóbulos brancos fagocitam e 

destroem os agentes infecciosos.   

 

5. d 

Os trombócitos (plaquetas) são fragmentos celulares anucleados envolvidos no processo de coagulação 

sanguínea. Os leucócitos (glóbulos brancos) são células nucleadas que atuam na defesa imunológica 

contra organismos patogênicos.   

 

6. a 

As plaquetas são os elementos figurados do sangue responsáveis pela coagulação sanguínea. A 

deficiência desses elementos pode causar episódios hemorrágicos acompanhados de sintomas como 

cansaço e dificuldade respiratória.   

 

7. b 

As plaquetas artificiais trariam melhora aos portadores de hemofilia, porque, nesse caso, os pacientes 

apresentam dificuldade de conter hemorragias devido a não produzirem os fatores necessários para que 

o sangue coagule.   


