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01. 
A) Parede celular e vacúolos.
B) Hemácias e leucócitos. 

02. O baço, juntamente com o fígado, é responsável pela destruição de hemácias envelhecidas. O pâncreas é uma glândula anfícrina capaz 
de produzir o hormônio insulina e secretar suco pancreático.

 Resposta: C

03. 
(V)  Os eritroblastos, durante a diferenciação, expelem o núcleo e produzem grande quantidade de hemoglobina, transformando-se 

em reticulócitos. Estes expelem as mitocôndrias e os ribossomos, transformando-se em hemácias.
  A produção de hemácias é estimulada pelo hormônio eritropoetina.
(F)  O choque hipovolêmico ocorre devido ao débito de volume sanguíneo para circular nos capilares e irrigar os tecidos e órgãos. 

Nessas condições, ocorre aumento dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória e baixa da pressão arterial.
(F)  Células T citotóxicas (linfócitos T CD8) têm como função principal o reconhecimento e a destruição de células infectadas por 

microrganismos ou de células anormais, como as cancerígenas.
(V)  Neutrófilos, com núcleo geralmente trilobulado, são fagócitos que migram rapidamente para os sítios de infecção, em especial 

nas infecções bacterianas; já os macrófagos, com um grande núcleo central, além de agirem como fagócitos, processam em seu 
interior antígenos e os apresentam na membrana celular para ativar outros grupos celulares da resposta imune.

(V)  Eosinófilos são importantes em infecções parasíticas, liberando seus grânulos tóxicos aos invasores; a histamina liberada pelos 
basófilos aumenta a permeabilidade vascular, de forma a permitir o extravasamento de células da resposta imune do endotélio 
para o interstício, onde se encontram os antígenos.

 Resposta: V – F – F – V – V

04. Os monócitos possuem núcleo em forma de rim e fagocitam bactérias.
 Os neutrófilos possuem núcleo geralmente trilobulado e fagocitam elementos estranhos.
 Os linfócitos B possuem núcleo ocupando quase toda célula e produzem anticorpos após serem estimulados com antígenos.

 Resposta: B

05. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo, porque possui células mergulhadas em uma matriz líquida, o plasma. 
 Os elementos figurados são originados a partir da divisão e da diferenciação de células-tronco multipotentes de origem embriológica 

mesoblástica.

 Resposta: B
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