
COLÉGIO CONECTADO 
TAREFA IV DE BIOLOGIA – 3º BIMESTRE – DATA 04/09/2013 

NOME: ________________________________Nº ______ 3º ANO 
 
1. (Ufmg)  Aeritropoetina (Epo) é um hormônio sintetizado 
principalmente pelos rins, com função de estimular a 
produção de hemácias e de hemoglobina. A administração 
endovenosa de Epo é uma das formas conhecidas de doping 
em competições esportivas em que há exigência de elevado 
aporte de oxigênio aos tecidos. 
Observe a figura abaixo: 
 

 
 
Com base nessa figura e em seus conhecimentos sobre o 
tema, 
a) CITE o nome do órgão que é alvo primário da 

eritropoetina. JUSTIFIQUE sua resposta. 
b) EXPLIQUE como o aporte elevado de O2 aos tecidos pode 

melhorar o desempenho físico. 
c) O uso frequente da Epo artificial pode trazer diversos 

efeitos colaterais indesejáveis. CITE um desses efeitos. 
 
Na figura abaixo estão representadas hemácias de 
mamíferos e de outros vertebrados. 
 

 
 
Com base nessa figura e em seus conhecimentos sobre o 
tema, 
d) JUSTIFIQUE a seguinte afirmativa: “Hemácias de 

mamíferos possuem maior capacidade de transporte de 
O2 quando comparadas às hemácias de outros 
vertebrados.” 

e) Tendo em vista a estrutura das hemácias de mamíferos, 
EXPLIQUE a importância da Epo para a homeostase desse 
grupo de vertebrados.  

   
2. (Uerj)  Probióticos, como os Lactobacillus e 
Bifidobacterium, são microrganismos vivos que, quando 
administrados adequadamente, favorecem o sistema imune 
por sua capacidade, por exemplo, de ativar os macrófagos 
locais e diminuir as respostas aos antígenos dos alimentos, 
evitando muitas alergias. 
Apresente duas ações dos macrófagos ativados que podem 
trazer benefícios imunológicos para quem faz uso dos 
probióticos.   
   
3. (Uftm)  A foto mostra sanguessugas sendo utilizadas para 
retirada de um hematoma no local onde foi realizada uma 
cirurgia. 

 

 
 
a) A qual filo pertence a sanguessuga? Ao sugar o sangue de 

uma pessoa, esses animais podem absorver os nutrientes 
através do tiflossole, cuja função é semelhante à das 
microvilosidades intestinais humanas. Explique a função 
do tiflossole. 

b) Após o corte cirúrgico, o sangue que extravasa coagula. 
Na coagulação, atuam substâncias como o fibrinogênio, a 
protrombina e uma substância plaquetária, a 
tromboplastina (ou tromboquinase). Explique como essas 
substâncias participam desse processo.  

   
4. (Udesc)  O sangue é constituído de uma parte líquida e 
uma parte contendo os elementos figurados. A hemoglobina 
está presente em uma dessas partes. Em relação ao 
contexto acima: 

a) O que é hemoglobina e qual a sua função? 

b) Qual o nome da parte líquida do sangue? 

c) Cite o nome e a função de cada um dos elementos 
figurados do sangue.  

 

Gabarito:  TAREFA III – 3º BIMESTRE 
 
1- a) Veia pulmonar – B; Artéria pulmonar – D. 
b) O trombo venoso atingirá o átrio direito (C) do coração. 
c) D – B – E – A.   
 
2- 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.   
 
3- 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.   
 
4- a) B - átrio esquerdo 

b) A - átrio direito 

c) III - artéria pulmonar 

d) IV - veia pulmonar   

 

 


