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NOME: ______________________________________Nº ______ 3º ANO 
 
1. (Ufpr)   

 
 
a) Na figura acima, que representa de forma simplificada o 

sistema circulatório em humanos, a quais letras 
correspondem, respectivamente, veia e artéria pulmonar? 

 
b) A trombose venosa profunda (TVP) resulta da formação 

de um trombo (coágulo de sangue) numa veia profunda 
da perna. Na TVP pode ocorrer obstrução, parcial ou 
total, da passagem do sangue. Em algumas situações, o 
coágulo se desprende e é transportado pelo sangue. 
Nesse caso, em qual das porções do sistema circulatório 
indicadas na figura ele chegará primeiro? 

 
c) Indique, ordenando as letras, o percurso que esse 

coágulo faria para ir de D até A.  
   
2. (Unicamp)  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?  

   
3. (Uff)   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. 
 (adaptado do site do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo, 2006) 
 
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.  
   
4. (Fuvest)  A figura a seguir esquematiza o coração de um 
mamífero. 

 
a) Em qual das câmaras do coração, identificadas por A, B, 
C e D, chega o sangue rico em gás oxigênio? 
b) Em qual dessas câmaras chega o sangue rico em gás 
carbônico? 
c) Qual dos vasos, identificados por I, II, III e IV, leva sangue 
do coração para os pulmões? 
d) Qual desses vasos traz sangue dos pulmões?  

 

Gabarito: TAREFA II – 3º BIMESTRE  
 
1) Hemoglobina fetal: facilitar a transferência placentária de O2 do 
sangue materno para o sangue fetal. 
O gráfico mostra que para uma mesma PO2, por exemplo, 40 
mmHg, a saturação pelo O2 é maior pela hemoglobina fetal.   
 
2) a) HCO3 + H+ →  H2CO3 →  H2O + CO2 

b) A respiração forçada provoca diminuição na concentração de CO2 
e o deslocamento do equilíbrio acima para a esquerda, no sentido 
de formar o bicarbonato, tornando o sangue ligeiramente alcalino, 
ou seja, elevando o pH. 

c) O efeito é a diminuição da frequência respiratória através do 
comando nervoso autônomo determinado pelo bulbo raquidiano que 
é sensível às variações na concentração de CO2 no sangue.   
 
3) Em grandes altitudes o número de hemácias aumenta para 
adaptar o organismo ao ambiente em que o ar é rarefeito. 
Consequentemente aumentaria a capacidade aeróbica do atleta.   
 
4) O CO combinado com a hemoglobina impede esta de transportar 
O2 para as células causando sua morte por asfixia.   

 


