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01. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas, e três tipos de 

elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicados esses elementos: 

a) Hemácias, neurônios, hormônios. 
b) Plaquetas, anticorpos, neurônios. 
c) Miócitos, fibrócitos e hemácias. 
d)Plaquetas, hemácias e leucócitos. 
e) Fibrócitos, hemácias e leucócitos. 
 

02. O sangue é composto por parte líquida e parte sólida. Com relação a esta última, é correto afirmar que a 
função de alguns leucócitos é: 
a) transportar oxigênio para os tecidos. 
b) auxiliar o transporte de gás carbônico. 
c) iniciar a coagulação após ferimento. 
d) participar do sistema imunológico. 
e) promover a cicatrização de tecidos. 

03. Uma pessoa realiza um exame de sangue e percebe, ao ver o resultado, que está com uma quantidade de 
leucócitos acima do valor normal para a sua idade. Esse resultado pode sugerir que a pessoa apresenta: 
a) anemia. 
b) hemorragias constantes. 
c) infecção. 
d) leucopenia. 
e) anemia falciforme. 
 

04. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as condições que podem ser causa de anemia (mesmo que branda e 
breve). 
(    ) verminose. 
(    ) traumatismo craniano. 
(    ) menstruação. 
(    ) câncer. 
(    ) intolerância à lactose. 
(    ) doença genética hemolítica. 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta: 

a) V, V, V, V, F, V. 

b) V, F, F, V, F, V. 

c) V, V, V, F, F, F. 

d) V, V, F, F, V, F. 

e) F, F, F, V, V, V. 

 

05. A seguir uma imagem demonstra uma ação de uma determinada célula no corpo humano: 

A célula relacionada pode ser: 

a) uma plaqueta 

b) um linfócito B. 

c) um neutrófilo. 

d) um fibroblasto. 

d) um condrócito. 
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“A”, “B” e “C” são tecidos musculares que em sequência, são conhecidos como: 

a) tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular não estriado e tecido muscular cardíaco. 
b) tecido muscular estriado esquelético, tecido estriado cardíaco e tecido muscular não estriado. 
c) tecido muscular não estriado, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular cardíaco. 
d) tecido muscular não estriado, tecido muscular liso e tecido muscular estriado esquelético. 
e) tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular não estriado e tecido muscular liso.  
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Conforme o número de núcleos por células musculares, podemos classificá-las como: 
a) células lisas são mononucleadas, células são esqueléticas multinucleadas e células cardíacas 
podem ter de dois a três núcleos. 
b) células lisas são multinucleadas, células esqueléticas multinucleadas e células cardíacas podem 
ter de dois a três núcleos. 
c) células lisas são mononucleadas, células são esqueléticas mononucleadas e células cardíacas 
podem ter de dois a três núcleos. 
d) células lisas são mononucleadas, células são esqueléticas multinucleadas e células cardíacas são 
mononucleadas. 
e) todas as células musculares são anucleadas. 
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Assinale a sequência correta sobre o aspecto da célula e sua nomenclatura: 
a) A – células do sangue, B – célula muscular, C – célula epitelial ciliada e glandular, D – 
plaqueta. 
b) A – células epiteliais de superfície, B – células do sangue, C – células ósseas, D – neutrófilo. 
c) A – células do sangue, B – células epiteliais de superfície, D – células epiteliais glandulares e 
ciliadas, D – neurônio. 
d) A – leucócitos, B – células epiteliais, C – células epiteliais, D – neurônio. 
e) A – células de cartilagem, B – células da pele, C – células do epitélio, D – neurônio. 
 

09. A seguir, uma anatomia simples de uma célula nervosa (neurônio): 
 

 
 
 

 

 

 

 

I. O corpo celular é local onde se concentram a maior parte das organelas de um neurônio. 
II. O dendrito é o local onde o neurônio recebe os estímulos (luminoso, físico, elétrico, químico...). 
III. O axônio é toda extensão do neurônio onde ocorre o impulso nervoso (caminho da informação). 
IV. A célula de Schwann envolvem o axônio e produzem a proteína mielina que permite o impulso 
nervoso adequado. 
V. O terminal do axônio permite a passagem do impulso de um neurônio para o outro ou para um 
músculo. 
Considerando todas as afirmativas como verdadeiras, é correto afirmar: 
a) um neurônio não possui citoplasma. 
b) um neurônio não tem membrana plasmática. 
c) o neurônio não mantém relação com outras células do corpo. 
d) um neurônio recebe estímulos e transfere informações. 
e) um neurônio possui cloroplasto. 
 

 


