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1)  O sangue pode ser dividido em duas partes, a sólida e a líquida. Comente o que se sabe sobre 

essas partes? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2)  Sobre os elementos figurados do sangue dos mamíferos, são feitas as afirmativas abaixo: 

I – Os leucócitos são os elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea e 

desempenham importante papel na defesa do organismo. 

II – As hemácias são elementos figurados anucleados, presentes na circulação e 

desempenham importante papel no transporte de gases. 

III – As plaquetas são elementos celulares menos numerosos, presentes na circulação, atuando 

nos processos de coagulação sanguínea. 

Qual é a opção correta? 

(    ) I, II e III são verdadeiras.  (    ) Somente I e II são verdadeiras. 

(    ) Somente II e III são verdadeiras. (    ) I, II e III são falsas.    

 
3) Quando um indivíduo possui aglutinogênio A e B nas suas hemácias, no seu plasma encontramos:  

__________________________________________________________________ 

 

4) Um determinado banco de sangue possui 4 litros de sangue do tipo AB, 7 litros de sangue do tipo 

A, 1 litro de sangue tipo B e 9 litros de sangue tipo O. Responda: 

a) Quantos litros estarão disponíveis para um paciente do grupo sanguíneos O? __________ 

b) Quantos litros estarão disponíveis para um paciente do grupo sanguíneos A? __________ 
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c) Quantos litros estarão disponíveis para um paciente do grupo sanguíneos AB? _________ 

d) Quantos litros estarão disponíveis para um paciente do grupo sanguíneos B? __________ 

 

 

 

 

5)  Uma mulher pretende ter um filho e teme que seu filho tenha a doença hemolítica do recém-nascido 
(Eritroblastose fetal). Essa mulher fez os exames necessários para descobrir qual seu tipo 

sanguíneo e descobriu que era O+. Qual a probabilidade do filho dessa mulher ter a doença? 

R.: __________________________________________________________________________ 

 

6) Defina: 

 Sístole: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Diástole: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7) Baseando-se nos seus conhecimentos sobre a anatomia do coração qual a cavidade do coração 

que garante o bombeamento sanguíneo para as diferentes partes do corpo via artéria aorta.: 

_________________________________________________________________ 

 

8) O coração humano, assim como o das aves, possui ____ cavidades, sendo  

____ átrio(s) e dois _____________. 

 

9) O que é sangue venoso? 

R.: ______________________________________________________________________ 

10) O que é sangue arterial? 

R.: ______________________________________________________________________ 

11) Quais são as três camadas do coração? 

R.: ______________________________________________________________________ 


