
 

 

Tarefa 11 professor Lúcio 
 
01. (Unesp 2019)  A configuração anatômica do sistema circulatório humano apresenta, por analogia com os 

circuitos elétricos, estruturas posicionadas em série e em paralelo, o que permite a identificação de 
resistências vasculares contrárias ao fluxo sanguíneo. A figura mostra como algumas estruturas estão 
associadas no sistema circulatório humano. 

 

 
 

Assim como na associação entre resistores de um circuito elétrico, no sistema circulatório humano há 
aumento da resistência ao fluxo sanguíneo na associação de estruturas em que ocorre  
a) filtração do sangue e absorção de nutrientes.     
b) produção da bile e reabsorção de água.     
c) produção da bile e controle da temperatura.     
d) absorção de nutrientes e controle da temperatura.     
e) filtração do sangue e reabsorção de água.    

  
02. (Unesp 2018)  O professor de um cursinho pré-vestibular criou a seguinte estrofe para discutir com seus 

alunos sobre um dos tipos de célula do tecido sanguíneo humano. 
 

Eu sou célula passageira 
Que com o sangue se vai 
Levando oxigênio 
Para o corpo respirar 
 

De acordo com a composição do tecido sanguíneo humano e considerando que o termo "passageira" se 
refere tanto ao fato de essas células serem levadas pela corrente sanguínea quanto ao fato de terem um 
tempo de vida limitado, responda: 
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a) Que células são essas e em que órgão de um corpo humano adulto e saudável são produzidas? 
b) Considerando a organização interna dessas células, que característica as difere das demais células do 

tecido sanguíneo? Em que essa característica contribui para seu limitado tempo de vida, de cerca de 
120 dias?  

  
03. (Unicamp 2010)  A alimentação rica em gordura, o sedentarismo e o consumo de cigarro são hábitos 

presentes na sociedade atual, sendo responsáveis, em parte, pela hipertensão arterial, que, por sua vez, 
favorece o acúmulo de placas de gordura na parede interna das artérias, causando a aterosclerose. 
a) O que ocorre com o fluxo sanguíneo nas artérias em que há acúmulo de placas de gordura? Justifique. 
b) Em situação normal, quando o sangue bombeado pelo coração passa pelas artérias, esses vasos 

sofrem alterações estruturais, que permitem sua adaptação ao aumento de pressão. Explique como as 
artérias se alteram para se adaptar a esse aumento da pressão arterial. Que componente da parede da 
artéria permite essa adaptação?  

  
04. (Fatec 2019)  Quando analisamos as paredes abertas de um coração humano, observamos que a cavidade 

cardíaca apresenta septos. São esses septos que dividem o coração em quatro câmaras. Um desses septos, 
o interventricular, representa um septo sagital que divide a porção inferior do coração em duas câmaras, 
ou seja, dois ventrículos (direito e esquerdo). No entanto, em alguns casos, crianças podem nascer com 
um defeito no coração denominado comunicação interventricular, ou seja, uma abertura no septo 
interventricular, que permite a comunicação entre os dois ventrículos. 
A consequência imediata que esse defeito trará para a circulação sanguínea da criança será  
a) o bloqueio das vias respiratórias superiores, impedindo a passagem do ar para a traqueia.    
b) a mistura dos sangues arterial e venoso, prejudicando a oxigenação dos tecidos.    
c) a ausência total da oxigenação do sangue nos alvéolos pulmonares.    
d) o coração não receber mais sangue arterial dos pulmões.    
e) a produção excessiva de muco nas vias respiratórias.    

  
05. (Mackenzie 2018)  O esquema abaixo mostra, de forma simplificada, o caminho do sangue no corpo 

humano, indicado por setas. As câmaras cardíacas estão legendadas por AD (átrio direito), AE (átrio 
esquerdo), VD (ventrículo direito) e VE (ventrículo esquerdo) e os principais vasos sanguíneos estão 
numerados de 1 a 4. 

 

 
 

A artéria aorta e as veias cavas estão representadas, respectivamente, pelos números  
a) 2 e 1.     
b) 4 e 3.     
c) 4 e 2.     
d) 2 e 3.     
e) 1 e 3.     

  
06. (Fuvest 2018)  No sistema circulatório humano,  

a) a veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da cabeça, dos braços e da parte 
superior do tronco, e chega ao átrio esquerdo do coração.     

b) a veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da parte inferior do tronco e dos 
membros inferiores, e chega ao átrio direito do coração.     

c) a artéria pulmonar transporta sangue rico em oxigênio, do coração até os pulmões.     
d) as veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio, dos pulmões até o átrio direito do coração.     
e) a artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio para o corpo, por meio da circulação sistêmica, e 

sai do ventrículo direito do coração.     
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07. (Uerj 2017)  Em avaliações físicas, é comum a análise conjunta de duas variáveis: 
 
1. débito cardíaco – volume de sangue que o coração é capaz de bombear em determinado período de 
tempo; 
2. frequência cardíaca – número de batimentos do coração nesse mesmo período de tempo. 
 
Em geral, atletas apresentam elevado débito cardíaco, ou seja, o coração bombeia um volume maior de 
sangue com menos batimentos, se comparado a um indivíduo sedentário. 
 
Admita que quatro homens não fumantes, sem diagnóstico de patologia cardíaca, com mesmo peso 
corporal e idade, foram submetidos à corrida em uma mesma esteira. Durante esse processo, foi registrado 
o débito cardíaco de cada um, obtendo-se os resultados indicados no gráfico. 
 

 
 
De acordo com os resultados apresentados, a curva que representa o indivíduo com maior frequência 
cardíaca é:  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    

  
08. (Fcmmg 2017)  Falta de ar constante, inchaço, dor torácica e desmaios podem ser indícios de uma doença 

pouco conhecida: a HIPERTENSÃO PULMONAR. Trata-se de uma síndrome caracterizada por um aumento 
progressivo na resistência vascular pulmonar. 
Consequentemente, em decorrência da hipertensão pulmonar, podemos afirmar que, em nível cardíaco, 
existe uma sobrecarga do:  
a) Átrio direito    
b) Átrio esquerdo    
c) Ventrículo direito    
d) Ventrículo esquerdo    

  
09. (G1 - ifpe 2017)  A hipertensão arterial é um dos problemas que afeta o sistema cardiovascular. Entre as 

causas mais comuns desta doença é possível destacar alimentação inadequada, estresse e vida sedentária. 
Algo curioso sobre um dos medicamentos usados para o controle da hipertensão arterial e que a maioria 
dos hipertensos não sabe é que o captopril é desenvolvido a partir de uma substância encontrada no 
veneno da jararaca brasileira. 
 
Sobre a hipertensão arterial e o sistema cardiovascular, podemos afirmar que  
a) as veias são vasos que transportam apenas sangue arterial rico em gás oxigênio.    
b) a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das veias é denominada pressão arterial.     
c) na grande circulação, o sangue percorre um trajeto entre o coração-pulmão-coração.     
d) é considerada hipertensa a pessoa que apresenta uma pressão arterial de 120 80 mmHg.     
e) a artéria aorta é um vaso que transporta sangue arterial rico em gás oxigênio.    
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10. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  O esquema abaixo representa, de forma simplificada, o coração 
humano. Há grandes vasos que levam sangue dos órgãos e tecidos para o coração e outros que levam 
sangue desse órgão para outras partes do corpo. 

 

 
 

No coração humano  
a) a entrada de sangue rico em oxigênio se dá pelas veias cavas.    
b) a entrada de sangue pobre em oxigênio se dá pela artéria pulmonar.    
c) a saída de sangue rico em oxigênio se dá pela artéria aorta.    
d) a saída de sangue pobre em oxigênio se dá pelas veias pulmonares.    


