
 

 

Tarefa 11 professor Lúcio 
 
Gabarito:   
 
01. E 

Assim como em um circuito elétrico, a maior resistência ao fluxo sanguíneo ocorre em estruturas ligadas 
em série. No circuito proposto, esse fato se verificará no glomérulo que filtra o sangue arterial na cápsula 
do néfron e no mecanismo osmótico de reabsorção de água ao longo dos túbulos renais.   

 
02.  

a) As "células passageiras" são as hemácias (ou glóbulos vermelhos). Essas células são produzidas no 
tecido conjuntivo hematopoiético presente na medula óssea vermelha. 

b) As hemácias adultas são anucleadas e desprovidas de organelas. Sem núcleo, os glóbulos vermelhos 
não se multiplicam e sobrevivem entre 90 e 120 dias.   

 
03.  

a) O acumulo de gordura causa uma diminuição no diâmetro interno das artérias, provocando uma 
diminuição no fluxo sanguíneo e a consequente diminuição da quantidade de sangue que passa por 
esse local. 

b) Por serem elásticas, as artérias se dilatam com a passagem do sangue bombeado pelo coração, 
adaptando-se ao aumento da pressão arterial. O componente das artérias que permite que o vaso ceda 
à pressão sanguínea é o tecido muscular liso.   

 
04. B 

A comunicação interventricular tem como consequência a mistura de sangue arterial e venoso, 
prejudicando o transporte do oxigênio aos tecidos do corpo da criança.   

 
05. B 

A artéria aorta está representada pelo número 4, onde o sangue oxigenado é bombeado do ventrículo 
esquerdo para a artéria aorta. As veias cavas estão representadas pelo número 3, por onde o sangue é 
levado dos órgãos que foram oxigenados para o coração.   

 
06. B 

No sistema cardiovascular humano a veia cava inferior transporta o sangue venoso rico em dióxido de 
carbono e pobre em oxigênio, coletado da parte inferior do tronco e dos membros inferiores e chega ao 
átrio direito do coração.   

 
07. D 

De acordo com o enunciado, pessoas sedentárias, apresentam o menor débito cardíaco e a maior 
frequência cardíaca quando correm em uma esteira de teste ergométrico.   

 
08. C 

A hipertensão pulmonar sobrecarrega a musculatura do ventrículo direito do coração, porque a sístole 
dessa câmara cardíaca envia o sangue venoso para os pulmões. A sobrecarga decorre da resistência 
vascular pulmonar.   

 
09. E 

As veias, em geral, transportam sangue venoso, rico em gás carbônico. A pressão arterial é a pressão 
exercida sobre as artérias. Na grande circulação, o sangue percorre o trajeto coração-corpo-coração. A 
pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial, medida várias vezes, se mantém com valores 
acima de 140 90 mm Hg.  A aorta transporta sangue arterial, rico em oxigênio.   

 
10. C 

No coração humano a saída do sangue rico em oxigênio (arterial) se dá pela artéria aorta.   
 


