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

 
Semana 22 – Gabarito 

 
01. a) O coração apresenta a diástole e a sístole, movimentos de relaxamento e contração, 

respectivamente, relacionados ao recebimento e impulsionamento de sangue por esse órgão. 
b) As valvas impedem o retorno do sangue ao circular pelas veias e quando passa dos átrios para 

os ventrículos e dos ventrículos para as artérias. 
c) Há refluxo de sangue. 

 
02. a) Geralmente ocorre devido ao acúmulo de gordura nas artérias cardíacas. Uma maneira de evitar 

isso é por meio de uma alimentação equilibrada e da prática de exercícios. 
b) Sedentarismo, obesidade, tabagismo e dieta rica em gorduras. 

 
03. a) Quando o ventrículo esquerdo está em SÍSTOLE, o sangue é bombeado para a aorta. 

b) Durante a DIÁSTOLE, o sangue entra no átrio direito vindo das veias cavas. 
 
04. O sangue que flui na pequena circulação sai do coração pelas artérias pulmonares rico em gás 

carbônico, vai até os pulmões onde é oxigenado e volta para o coração pelas veias pulmonares. 
Enquanto que o sangue que flui na grande circulação sai do coração pela artéria aorta rico em 
oxigênio, vai para todos os demais tecidos corporais onde fornece oxigênio para as células e volta 
para o coração pelas veias cavas. 

 
05. Alternativa correta: Letra D. 
 
06. a) 7 e 8. 

b) 4 e 8. 
c) 3. 
d) 6. 

 
07. a) O coração não transforma o sangue venoso em arterial, apenas o propulsiona em direção aos 

órgãos. Essa transformação é feita pelos pulmões. Mais especificamente, por seus alvéolos, 
devido ao aumento de pressão de O2 e a saída do CO2 do sangue. 

b) No átrio e ventrículo direito passa o sangue venoso, enquanto no átrio e ventrículo esquerdo o 
sangue arterial. 

c) A hematose acontece nos alvéolos pulmonares. Este processo ocorre através da difusão dos 
gases CO2 e O2. O O2 passa do interior dos alvéolos, onde se encontra em maior concentração, 
para o sangue. O CO2 sai do sangue venoso em direção ao interior dos alvéolos. 

 


