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TECIDO HEMATOPOIETICO 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Semana 27 – Atividades 

 

01. Atente ao que se afirma a seguir sobre células do tecido sanguíneo: 
I. Neutrófilos são leucócitos agranulosos que têm função de defesa e atuam na fagocitose de micro-

organismos invasores e partículas estranhas. 
II. Basófilos são leucócitos granulosos relacionados à liberação de heparina e de histamina; também 

são relacionados a diversos tipos de alergia. 
III. Monócitos são células efêmeras na corrente sanguínea, pois migram para tecidos específicos, como 

por exemplo, baço e pulmões, onde se transformam em macrófagos. 
 

Está correto o que se afirma em  
a) I, II e III.   b) II e III apenas.   c) I e III apenas.   d) I e II apenas. 

 
02. Considerando as células do sangue, associe corretamente os tipos celulares com suas respectivas 

características, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 

Coluna I  
1. Hemácias 
2. Neutrófilos 
3. Plaquetas 
4. Linfócitos 

Coluna II 
(  ) Estruturas anucleadas, com grande quantidade de hemoglobina, que 

transportam o oxigênio. 
(  ) Células, com núcleo esférico, que participam dos processos de defesa 

produzindo e regulando a produção de anticorpos. 
(  ) Granulócitos que desempenham papel crucial na defesa do organismo 

fagocitando e digerindo microrganismos. 
(  ) Estruturas anucleadas que participam dos processos de coagulação 

sanguínea. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 2, 1, 4, 3.   b) 1, 4, 2, 3.   c) 4, 3, 2, 1.   d) 3, 2, 1, 4. 

 
03. O professor de um cursinho pré-vestibular criou a seguinte estrofe para discutir com seus alunos sobre 

um dos tipos de célula do tecido sanguíneo humano. 
 

Eu sou célula passageira 
Que com o sangue se vai 
Levando oxigênio 
Para o corpo respirar 
 

De acordo com a composição do tecido sanguíneo humano e considerando que o termo "passageira" 
se refere tanto ao fato de essas células serem levadas pela corrente sanguínea quanto ao fato de 
terem um tempo de vida limitado, responda: 
a) Que células são essas e em que órgão de um corpo humano adulto e saudável são produzidas? 
b) Considerando a organização interna dessas células, que característica as difere das demais células 

do tecido sanguíneo? Em que essa característica contribui para seu limitado tempo de vida, de 
cerca de 120 dias?  

 
04. 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.    
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05. Todas as células do sangue são originadas na medula óssea vermelha a partir das células 
indiferenciadas, mas ao final do processo de diferenciação celular, assumem formas e funções 
especializadas. Dentre as células sanguíneas listadas abaixo, as que possuem a função de defesa, de 
coagulação e de transporte de oxigênio, respectivamente, são:  
a) trombócitos, neutrófilos, hemácias.    b) plaquetas, eritrócitos, leucócitos. 
c) leucócitos, trombócitos, eritrócitos.      d) eosinófilos, leucócitos, hemácias. 

 
06. A respeito do sangue, considere as seguintes afirmações: 

I. As células desse tecido são produzidas a partir de células tronco adultas presentes na medula 
óssea. 

II. Somente os glóbulos brancos são células sanguíneas nucleadas. 
III. A quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos é conhecida como anemia. 
IV. A produção insuficiente de plaquetas tem como consequência a dificuldade de defesa. 
 

São corretas as afirmativas.  
a) I e III, apenas.     b) II, III e IV, apenas.    c) I, II, III e IV. 
d) II e III, apenas.    e) I, II e III, apenas.    

 
07.    

 
 

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 
fechados. É formado por uma porção celular de natureza diversificada chamada “elementos figurados” 
do sangue, que circula em suspensão em meio fluido, o plasma. 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. 


