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1. (Uftm)  Analise as curvas de saturação do oxigênio 
da hemoglobina em diferentes valores de pH do 
sangue em função da pressão de 2O ,  em mmHg. 
 

 
 
a) Durante uma atividade física, há uma pequena 

redução do pH sanguíneo. Utilizando dados do 
gráfico, explique a vantagem dessa redução para os 
tecidos musculares. 

b) Um controle involuntário da respiração pode 
garantir a sobrevivência em pessoas desmaiadas, 
porém é considerado prejudicial em caso de 
afogamento. Explique por que existe essa 
diferença.  

   
2. (Uerj)  Macrófagos são células que participam da 
formação das placas ateroscleróticas. Essas placas 
contêm colesterol e seu acúmulo nas paredes das 
artérias pode provocar ataque cardíaco. 
No plasma sanguíneo, a maior proporção de colesterol 
está presente na lipoproteína de baixa densidade 
(LDL). 
Indique as duas propriedades do macrófago que o 
capacitam a instalar-se na placa aterosclerótica e a 
captar o colesterol como partícula LDL. Justifique sua 
resposta.  
   
3. (Unicamp)  Para estancar hemorragias, é 
necessário que ocorra o processo de coagulação 
sanguínea. No coágulo, estão presentes células, 
plaquetas e uma rede de fibrina. Na hemofilia, doença 
geneticamente determinada, o processo de 
coagulação não ocorre. 
a) A formação da rede de fibrina é o final de uma série 
de reações que se inicia com a lesão do tecido. 
Explique o processo de formação da rede de fibrina. 
b) Explique como a hemofilia é geneticamente 
determinada.  
   
4. (Fuvest)  As bactérias podem vencer a barreira da 
pele, por exemplo num ferimento, e entrar em nosso 
corpo. O sistema imunitário age para combatê-las. 
 
a) Nesse combate, uma reação inicial inespecífica é 

efetuada por células do sangue. Indique o processo 
que leva à destruição do patógeno bem como as 
células que o realizam. 
b) Indique a reação de combate que é específica para 
cada agente infeccioso e as células diretamente 
responsáveis por esse tipo de resposta.  
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1 a) Ossos. O tecido hematopoiético da medula óssea 

vermelha é o responsável pela produção das células 
do sangue. 

b) O desempenho físico depende da energia fornecida 
pela respiração celular aeróbica que utiliza o 
oxigênio durante a oxidação de substâncias 
orgânicas, como açúcares e gorduras. 

c) Aumento da pressão arterial e aumento da 
viscosidade sanguínea. 

d) As hemácias maduras dos mamíferos não 
apresentam núcleo ou organelas. 
Consequentemente, elas possuem maior capacidade 
de transporte de O2, quando comparados com as 
hemácias de outros vertebrados que apresentam 
núcleo e organelas. 

e) Sendo anucleadas, as hemácias dos mamíferos não 
se dividem e envelhecem. A Epo garante a contínua 
produção de hemácias novas no tecido hematopoiético 
da medula óssea vermelha.   
 
2 Fagocitar bactérias patogênicas. 
Apresentar os antígenos aos linfócitos, desencadeando 
a resposta imune.   
 
3 a) Filo Anelídeos. A tiflossole é uma dobra da parede 

intestinal cuja função é aumentar a superfície de 
contato entre a mucosa do intestino e o alimento a 
ser absorvido. 

b) Durante a coagulação sanguínea, a enzima 
plaquetária tromboplastina (tromboquinase) reage 
com a protrombina plasmática, na presença de cálcio, 
formando a enzima trombina. A trombina converte o 
fibrinogênio solúvel no plasma em uma rede insolúvel 
de fibrina. A proteína insolúvel prende os glóbulos 
sanguíneos, formando o coágulo.   
 
4 a) Proteína que contém ferro em sua composição. 
Sua função é o transporte de  

oxigênio. 

b) Plasma. 

c) Glóbulos vermelhos: transporte de oxigênio. 
Glóbulos brancos: defesa imunológica, Plaquetas: 
coagulação sanguínea.   

 


