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01. Os leucócitos podem eliminar os corpos estranhos que penetram no corpo por fagocitose, isto é, através do englobamento e digestão 
intracelular dos micro-organismos causadores de doenças, pela ação de seus lisossomos.

 Resposta: D

02. A fi cha A corresponde ao paciente 2, porque indivíduos com baixa imunidade apresentam baixa contagem de leucócitos.
A fi cha B corresponde ao paciente 3, pois um quadro hemorrágico pode ser devido à defi ciência sanguínea de plaquetas.

 A fi cha C é do paciente 1. A anemia, nesse caso, é causada pelo número baixo de eritrócitos (glóbulos vermelhos).

 Resposta: C

03. 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.

 Resposta: D

04. 
A) Camila e Carlos.
B) Sérgio. Pessoas anêmicas apresentam menor quantidade de glóbulos vermelhos ou carência de hemoglobina nos eritrócitos. 

Consequentemente, transportam menor quantidade de oxigênio (O
2
) aos tecidos, fato que justifi ca um quadro de cansaço físico.  

05. A coagulação sanguínea ocorre quando, após um ferimento ou pancada, as plaquetas e os tecidos lesados liberam TROMBOPLASTINA, 
enzima capaz de catalisar a transformação de PROTROMBINA (inativa) em TROMBINA (ativa). A trombina converte o FIBRINOGÊNIO 
(solúvel) em FIBRINA (insolúvel). A malha de fi brina retém os glóbulos sanguíneos, formando o coágulo que estanca a hemorragia.
As proteínas relacionadas ao processo estão destacadas no texto, em maiúsculo.

06. As células do pâncreas formam glândulas acinosas produtoras de enzimas do suco pancreático. As células das ilhotas α e β produzem, 
respectivamente, os hormônios glucagon e insulina, os quais regulam a taxa de glicose no sangue dos animais vertebrados.

 Resposta: E

07. O corpo humano se adapta em grandes altitudes, onde o ar é rarefeito, aumentando o número de glóbulos vermelhos (hemácias) em 
circulação para tornar mais efi ciente o transporte de oxigênio para os tecidos do corpo.

 Resposta: D

08. As plaquetas são os elementos fi gurados do sangue responsáveis pela coagulação sanguínea. A defi ciência desses elementos pode 
causar episódios hemorrágicos acompanhados de sintomas como cansaço e difi culdade respiratória.

 Resposta: A

09. 
IV. Falsa: A produção insufi ciente de plaquetas tem como consequência a difi culdade de coagulação sanguínea.

 Resposta: E

10.
A) A centrifugação ocorreu no tubo B. Observando a fi gura, vê-se que ocorreu, no fundo do tubo B, a deposição dos elementos 

fi gurados do sangue, que são células ou pedaços de células, restando, na porção superior, uma parte líquida que é o plasma, 
mostrando a heterogeneidade de constituintes do sangue.

B) Duas proteínas no sangue possibilitam a ocorrência de reações específi cas e determinam o sistema ABO: os aglutinogênios, presentes 
na superfície das hemácias, e as aglutininas, presentes no plasma sanguíneo.
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