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01. I. Incorreto. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito por meio da válvula tricúspide.
IV. Incorreto. A artéria aorta está ligada ao ventrículo esquerdo, pelo qual sai o sangue rico em gás carbônico. 

 Resposta: B

02. O aumento dos batimentos cardíacos é determinado pela ação do ramo simpático do sistema nervoso autômato. Os axônios dos 
neurônios desse ramo liberam adrenalina e noradrenalina, neurotransmissores responsáveis pela taquicardia.

 Resposta: D

03. As artérias coronárias são responsáveis pelo transporte de oxigênio e nutrientes para a manutenção das funções vitais das células que 
compõem o tecido muscular cardíaco.

 Resposta: B

04. A pressão sanguínea nas grandes artérias, em um sistema circulatório fechado, é garantida pelos seguintes fatores: impulso do sangue 
pela sístole (contração) do ventrículo esquerdo do coração e pela presença de espessa musculatura lisa em suas paredes. A contração 
e o relaxamento dessa musculatura, realizados pelas terminações nervosas do sistema nervoso autônomo, mantêm a pressão arterial 
adequada às diversas atividades humanas. O transporte do sangue pelas vias é rápido, pois a musculatura esquelética comprime as 
paredes das veias e válvulas em seu interior impedem o retorno venoso dos tecidos do corpo. 

05. As veias pulmonares transportam o sangue arterial dos pulmões ao átrio esquerdo do coração.

Resposta: E

06. A) Veia pulmonar – B; Artéria pulmonar – D.
B) O trombo venoso atingirá o átrio direito (C) do coração.
C) D – B – E – A.

07. III. Falso: As veias pulmonares e umbilicais transportam sangue arterial.
IV. Falso: A sístole do ventrículo direito, apontado pelo número 5, possibilita que o sangue venoso atinja os pulmões.

Resposta: B

08. A reduzida concentração de proteínas plasmáticas, por defi ciência nutricional, ocasiona a diminuição da pressão oncótica do sangue 
(PO). A redução da PO causa o acúmulo do líquido intersticial não reabsorvido pelas terminações venosas dos capilares que irrigam os 
tecidos do corpo de um animal dotado de circulação fechada.

Resposta: A

09. Por meio de veias pulmonares (I), o sangue rico em oxigênio (II) chega ao coração e sai deste para os tecidos por meio da artéria aorta (III).

Resposta: D

10. A construção de um protótipo do coração humano deverá conter estruturas análogas às valvas tricúspide e bicúspide (mitral). Essas 
valvas impedem o refl uxo de sangue dos ventrículos para os átrios.

Resposta: A

11. A) A pressão sanguínea nas artérias é determinada pela contração (sístole) do ventrículo esquerdo do coração. A pressão sanguínea 
nas veias é menor por ser determinada pela pressão exercida pelos músculos esqueléticos do corpo.

B) O retorno venoso é determinado pela contração dos músculos esqueléticos e pela presença de valvas que impedem o refl exo do 
sangue venoso dos tecidos e órgãos pelos quais já passou.

12. A redução do suprimento sanguíneo no músculo cardíaco acarreta a diminuição da oxigenação do miocárdio e, consequentemente, 
insufi ciência cardíaca ou infarto.

Resposta: A
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13. Arritmias interferem no ritmo cardíaco e, geralmente, são sintomáticas. A taquicardia ocorre quando o ritmo cardíaco é acelerado. Os 
hormônios corticoides, como o cortisol e corticosterona, são produzidos pelo córtex da glândula suprarrenal. A adrenalina acelera os 
batimentos cardíacos.

Resposta: E

14. A grande circulação, ou circulação sistêmica, inicia-se no ventrículo esquerdo, onde o sangue arterial é bombeado para a artéria aorta 
e para circulação venosa, depois atinge o átrio cardíaco direito pelas veias cavas superior e inferior.

Resposta: D

15. Considerando-se 220 batimentos por minuto como sendo o esforço máximo (90 a 100%), pode-se calcular o objetivo principal de 
Guilherme a partir da seguinte relação:
220 batimentos – 100%
155 batimentos – x
x = 220 / 155 = 0,704 ≅ 70%. 

Dessa forma, consultando a tabela, conclui-se que Guilherme pretende adquirir resistência.

Resposta: A

16. Nos mamíferos adultos, não ocorre mistura de sangue arterial e venoso. A cãibra é resultante do acúmulo de ácido láctico nos músculos 
esqueléticos. A osteoporose e problemas articulares não são, necessariamente, relacionados a alterações genéticas. O infarto agudo 
do miocárdio é o resultado da irrigação sanguínea defi ciente do músculo cardíaco.

Resposta: C

17. Em situação de imponderabilidade, a pressão arterial aumenta e, consequentemente, o coração bombeia mais facilmente sangue para 
todas as regiões do corpo.

Resposta: C

18. A sístole ventricular bombeia o sangue do coração em direção às grandes artérias. Nesse momento, a musculatura lisa das paredes 
desses vasos sofrem relaxamento para suportar uma pressão de, aproximadamente, 120 mm Hg.

Resposta: C

19. O nervo vago (parassimpático) libera o cardiomediador acetilcolina, que reduz os batimentos cardíacos, contribuindo para o repouso 
do miocárdio.

Resposta: A

20. As varizes são formadas a partir de veias obstruídas por coágulos anormais.

Resposta: A
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