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SISTEMA CARDIOVASCULAR – PARTE 2 8º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 22 – Atividades 

 

01. Sobre o coração humano, responda. 
a) Quais são os movimentos executados pelo coração? Explique. 
b) Qual a função das valvas? 
c) O que acontece quando as valvas cardíacas não funcionam adequadamente? 

 
02. O infarto do miocárdio é uma doença causada pela má irrigação sanguínea do músculo cardíaco, que 

ocorre devido à obstrução dos vasos que irrigam o coração. Sem irrigação, o coração para de 
funcionar. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo, e muitos 
dos casos poderiam ser evitados por meio de hábitos saudáveis. 
a) Cite um fator que causa obstrução dos vasos que irrigam o coração e como é possível evitar esse 

problema. 
b) Cite fatores de risco para o infarto do miocárdio. 

 
03. Sobre o batimento cardíaco, transcreva corretamente as frases substituindo as letras pelos termos 

correspondentes do quadro. 

 
 

 

a) Quando o ventrículo esquerdo está em (A), o sangue é bombeado para a aorta. 
b) Durante a (B), o sangue entra no átrio direito vindo das veias cavas. 

 
04. Circulação sanguínea é o nome dado ao percurso do sangue no organismo humano. Durante um 

percurso completo pelo corpo, o sangue passa duas vezes pelo coração. Nesse percurso, o sangue 
flui por meio da pequena (pulmonar) e da grande (sistêmica) circulação. Explique a diferença entre o 
sangue que flui na pequena e na grande circulação. 

 
05. Sobre o coração, considere as afirmações. 

I. O ciclo cardíaco é composto por movimentos de contração (sístole) e de relaxamento (diástole). 
II. Pericárdio é o nome do músculo que preenche as paredes internas do coração. 
III. O tamanho do coração depende do sexo, da idade e do estado de saúde da pessoa. 
IV. O coração possui apenas duas valvas. 
V. O coração de um adulto saudável se contrai, em média, 72 vezes por minuto. 
 
Estão corretas: 
a) Apenas II e IV.     b) Apenas I e V.      c) I, I e III. 
d) I, III e V.      e) I, II, III, IV e V. 

 
06. O esquema abaixo representa o coração de um ser humano. 

 
Indique, com os números correspondentes, 
a) as câmaras do coração em que o sangue apresenta maior concentração de gás carbônico; 
b) as câmaras do coração às quais chega sangue trazido por vasos; 
c) o vaso que sai do coração com sangue venoso; 
d) a câmara da qual o sangue arterial sai do coração. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

07. Noel Rosa, um dos maiores compositores da música brasileira, chegou a iniciar os estudos de 
Medicina, abandonando-os meses depois. Naquele período, escreveu os primeiros versos da música 
“Coração”. Depois que ele gravou a música, os colegas da Faculdade chamaram a atenção para as 
descrições equivocadas sobre as funções do coração.  

 
Coração, 

Grande órgão propulsor, 
Transformador do sangue 

Venoso em arterial; 
 

Coração, 
Não és sentimental, 

Mas, entretanto, dizem 
Que és o cofre da paixão. 

 
a) Identifique o erro conceitual contido na primeira estrofe dessa música. 
b) Relacione o sangue venoso e o arterial com cada um dos compartimentos do coração humano. 
c) Especifique onde e como ocorre o processo de hematose no organismo humano. 

 


