EXERCÍCIOS SISTEMA CIRCULATÓRIO

1. A técnica de verificação da frequência de pulso é
realizada usualmente na região da artéria:
a) Femoral
b) Poplítea
c) Braquial
d) Carotídea
e) Ulnar
2. O bombeamento do sangue para os pulmões é
realizado por:
a) movimentos de inspiração e expiração
b) contração do ventrículo direito
c) contração do átrio direito
d) contração do ventrículo esquerdo
e) contração do átrio esquerdo
3. O local mais indicado para se verificar a pulsação,
em uma criança menor de três anos é o pulso:
a) apical
b) radial
c) carotídeo
d) femoral
e) Braquial
4. Em um acidente em via pública, uma vítima está
apresentando hemorragia devido a um ferimento na
coxa. A aplicação de compressão deve ser sobre a
artéria:
a) femoral.
b) braquial.
c) aorta.
d) carótida.
e) subclávia.
5. O transporte de oxigênio no organismo humano se
faz principalmente:
a) através dos leucócitos.
b) através do plasma sanguíneo
c) tanto pela hemoglobina plasmática como pela
existente no interior das hemácias
d) através da hemoglobina existente nas hemácias
e) na dependência de boa função plaquetária
6. Assinale a opção correta em relação ao coração
dos mamíferos.
a) O átrio esquerdo recebe sangue oxigenado vindo
do organismo através das veias cavas.
b) O átrio direito recebe sangue não oxigenado pelas
veias pulmonares.
c) O ventrículo esquerdo envia sangue oxigenado para
os vários sistemas do organismo.
d) A artéria pulmonar leva sangue oxigenado para os
pulmões.
e) O ventrículo direito envia sangue oxigenado para o
átrio esquerdo.

7. Correlacione às colunas:

(1) irrigação do miocárdio (
(2) conduz sangue arterial (
(3) conduz sangue venoso (
(4) leva O2 para os tecidos (
(5) retira CO2 da circulação (

) artéria pulmonar
) grande circulação
) pequena circulação
) coronárias
) veia pulmonar

A sequência numérica correta da segunda coluna é:
a) 2 - 5 - 4 - 1 - 3
b) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
c) 3 - 4 - 5 - 1 - 2
d) 3 - 5 - 4 - 1 - 2
e) 2 - 3 - 4 - 5 – 1
8. Válvulas que impedem o refluxo da circulação
podem existir:
a) apenas em artérias
b) apenas em veias
c) em artérias e capilares
d) em veias e artérias
e) NRA
9. O coração funciona como uma bomba. Nos
mamíferos, o sangue com baixo teor de oxigênio é
enviado aos pulmões. Por outro lado, o sangue
oxigenado pelos pulmões é mandado para os vários
setores do organismo.
Assinale a opção correta:
a) O sangue que sai do ventrículo esquerdo é enviado
aos pulmões para a oxigenação.
b) O átrio direito recebe sangue das veias cavas e o
envia para o organismo.
c) As veias pulmonares levam o sangue oxigenado
para o átrio esquerdo.
d) O ventrículo direito recebe o sangue oxigenado e o
envia para o organismo.
e) A aorta sai do ventrículo direito e transporta sangue
oxigenado.
10. No coração humano, as válvulas tricúspide e mitral
estão localizadas, respectivamente:
a) entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e
entre o átrio direito e o ventrículo direito
b) entre o átrio direito e o átrio esquerdo e entre o
ventrículo direito e o ventrículo esquerdo
c) entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo e entre
a artéria pulmonar e o ventrículo direito
d) entre o átrio direito e o ventrículo direito e entre o
átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo
e) entre o átrio direito e a veia cava superior e entre o
átrio direito e a veia cava inferior.
11. O átrio esquerdo recebe o sangue proveniente do
(a):
a) ventrículo direito
b) pulmão
c) fígado
d) Átrio direito

e) ventrículo esquerdo
12. Nas opções abaixo, estão relacionadas cavidades
cardíacas e vasos sanguíneos.
Assinale aquela que reúne cavidades e vasos nos
quais, no homem adulto, o sangue encontrado é
sempre sangue rico em O2.
a) ventrículo esquerdo, aorta e artéria pulmonar
b) Átrio esquerdo, veia pulmonar e aorta
c) ventrículo direito, artéria pulmonar e aorta
d) Átrio direito, veia cava e veia pulmonar
e) ventrículo direito, veia pulmonar e artéria pulmonar
13. A trajetória coração → pulmão →coração é
chamada:
a) circulação fechada
b) circulação aberta
c) grande circulação
d) pequena circulação
e) circulação linfática
14. O coração dos mamíferos possui:
a) 2 átrios e 2 ventrículos
b) 2 átrios e 1 ventrículo
c) 1 átrio e 1 ventrículo
d) 1 átrio 2 ventrículos
e) 2 átrios e 1 ventrículo subdividido
15. Nos mamíferos, pode-se encontrar sangue rico em
CO2:
a) no Átrio direito, na artéria pulmonar e na veia cava.
b) no ventrículo direito, na veia pulmonar e na veia
cava.
c) no Átrio direito, na veia pulmonar e na artéria aorta.
d) na aurícula esquerda, na artéria pulmonar e na veia
cava.
e) no ventrículo esquerdo, na veia pulmonar e na
artéria aorta.
16. A irrigação do músculo cardíaco, propiciando sua
nutrição e sua oxigenação, ocorre através das:
a) artérias aorta e pulmonar
b) veias pulmonares
c) veias cavas anterior e posterior
d) artérias coronárias
e) artérias pulmonar e carótidas
17. O esquema a seguir representa de modo
simplificado, um coração humano.

Estão representadas as cavidades cardíacas e os
principais vasos ligados ao coração, numerados da
seguinte forma:
I. 1, 2 e 5 são veias;
II. 3 e 4 são artérias.
O sangue com O2 é encontrado somente em:
a) 3 e 4
b) 4 e 5
c) 3 e 5
d) 1, 2 e 3
e) 1, 2 e 5
18. O exame de um coração humano normal, usando
técnicas adequadas de dissecção, mostra que:
a) as veias cavas e pulmonares estão conectadas aos
ventrículos.
b) a espessura do miocárdio é maior na parede do
ventrículo esquerdo.
c) o volume do átrio esquerdo é maior do que o do
ventrículo direito.
d) a maior cavidade cardíaca é o átrio direito.
e) as artérias aorta e pulmonar partem das cavidades
atriais.
19. A pressão arterial é considerada normal quando:
a) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a
190 e a diastólica (mínima) for inferior a 120
mm/Hg.
b) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a
150 e a diastólica (mínima) for inferior a 95
mm/Hg.
c) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a
130 e a diastólica (mínima) for inferior a 85
mm/Hg.
d) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a
100 e a diastólica (mínima) for inferior a 55
mm/Hg.
e) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a 80
e a diastólica (mínima) for inferior a 45 mm/Hg.
20. Tecido conjuntivo líquido que circula pelo sistema
vascular sanguíneo dos animais vertebrados e que
tem como função a manutenção da vida do
organismo.
a) Hemáfita
b) Plaquetas
c) Sêmem
d) Sangue
e) Linfa

21. Em qual estrutura do coração desembocam as
veias cavas?

44. Qual estrutura é considerada o marca-passo
natural do coração? Justifique.

22. Como é denominada membrana serosa que
envolve o coração, separando-o dos outros órgãos do
mediastino?

45. Quais as camadas que compõem os vasos
sanguíneos?

23. Qual a posição do Coração em relação ao osso
esterno?
24. Quais são camadas do coração?
25. Quais são os elementos componentes do sangue?
26. Explique a composição do plasma sanguíneo e
sua relação com os elementos figurados do sangue.

46. É correto afirmar que em artérias só passa sangue
oxigenado e que em veias só passa sangue
desoxigenado? Justifique.
47. Quais os fatores que auxiliam o retorno venoso?
48. Explique o que são varicosidades?
49. Cite 3 diferenças entre veias e artérias.

27. Quais são as proteínas encontradas no plasma e
suas respectivas funções?
28. Explique o processo hematopoiético desde o
período intra-uterino até os idosos.
29. Em quais ossos ocorre hematopoiese nos adultos?
30. O que são e qual a função dos eritrócitos?
31. Explique o que é e que fatores estimulam a
eritropoiese?
32. O que é leucocitose e leucopenia?
33. Explique os mecanismos de hemostasia.
34. Quais são os grupos sanguíneos e como são
classificados?
35. O que pode ocorrer em uma transfusão com
sangue não compatível?
36. Explique o trajeto do sangue na circulação
pulmonar e na sistêmica.
37. Dê a localização exata do principal órgão do
sistema circulatório.
38. Descreva toda a configuração interna do coração.
39. Explique por que a espessura do miocárdio é
variável.
40. Qual a primeira ramificação da artéria aorta e
quem ela irriga?
41. Como são chamados
fechamentos
das
valvas
semilunares?

respectivamente
atrioventriculares

os
e

42. O que pode causar sopro no coração?
43. É possível que o coração de alguém continue
batendo mesmo sem sua inervação? Justifique.

50. Explique como a elasticidade dos vasos interfere
na pressão sanguínea?
51. Indique pelo menos 3 locais onde o pulso é
facilmente sentido.
52. Porque os idosos têm dificuldade de regeneração
sanguínea?

