
 
SISTEMA CIRCULATÓRIO – Apostila 3º Bimestre 
 
1ª PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS 
 
01) Considere o coração dos vertebrados. 
 
a) Que característica do coração dos mamíferos impede a mistura do sangue venoso e 
arterial? 
 
b) Que outros vertebrados possuem coração com essa estrutura?  
 
c) Por quais câmaras cardíacas o sangue desses animais passa desde que sai dos pulmões 
até seu retorno a esses mesmos órgãos? 
 
 
2ª PARTE – QUESTÕES OBJETIVAS/MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
01) Dadas as seguintes afirmações: 
 
I. O sangue que circula no coração dos peixes é arterial, rico em oxigênio. 
II. No coração dos anfíbios, o sangue arterial mistura-se ao sangue venoso. 
III. Em mamíferos, os sangues arterial e venoso não se misturam no coração. 
 
É correto dizer que: 
 
a) somente II é verdadeira. 
b) apenas I e III são verdadeiras. 
c) todas são verdadeiras. 
d) apenas II e III são verdadeiras. 
e) todas são falsas. 
 
02) Nos mamíferos, a circulação do sangue é fechada, dupla e completa. Isto significa que: 
 
1. o sangue sempre flui no interior dos vasos; 
2. numa volta completa, o sangue passa duas vezes no coração; 
3. em algum ponto do sistema circulatório, há mistura de sangues arterial e venoso; 
4. os sangues arterial e venoso não se misturam. 
 
Estão corretas apenas: 
a) 2 e 3. 
b) 1 e 3. 
c) 1, 2 e 4. 
d) 1, 3 e 4. 
e) 3 e 4. 
 
03) São funções do sistema linfático: 
 
I — drenagem de líquidos dos tecidos; 
II — retenção de partículas estranhas e células mortas; 
III — proteção do organismo contra agentes infecciosos. 
 
Está(ão) correta(s): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) apenas III. 
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04) Observe o esquema geral do sistema circulatório humano.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) IV representa as veias cavas. 
b) II representa a artéria pulmonar. 
c) I transporta o sangue arterial. 
d) III transporta o sangue venoso. 
e) I representa a aorta. 
 
05) Na circulação dos mamíferos, o coração funciona como uma bomba que se contrai e se 
relaxa ritmicamente. O sangue bombeado percorre todo o corpo numa seqüência constante. 
Assinale a afirmação correta entre as abaixo apresentadas. 
 
a) O sangue venoso passa do átrio para o ventrículo direito e de lá é bombeado para a artéria 
pulmonar. 
b) A artéria pulmonar se ramifica levando o sangue arterial para o pulmão, onde ocorre a 
hematose. 
c) O sangue arterial volta ao coração pela aorta, entrando pelo átrio direito e recomeçando o 
trajeto. 
d) É chamada pequena circulação a via que leva o sangue arterial aos tecidos e traz de volta o 
sangue venoso para o coração. 
e) O sangue venoso é vermelho vivo devido à combinação da hemoglobina com o oxigênio, 
enquanto o sangue arterial é azul escuro. 
 
06) O gráfico abaixo mostra a variação na pressão sanguínea e na velocidade do sangue em 
diferentes vasos do sistema circulatório humano. 

 
 
Qual das alternativas correlaciona corretamente as regiões I, II e III do gráfico com o tipo de 
vaso sanguíneo? 
 

 
 

 


