
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: BIOLOGIA 

Professor (a): MÁRCIO SÉRGIO DA COSTA LEITÃO 

 

Conteúdo: 

 

Sistemas Digestório, Respiratório e Circulatório. 

Referência para estudo: 

 

Apostila do Bernoulli – EM 1 

Frente: 1 

Capítulos: - Sistema Digestório - páginas 46 a 51 - Volume II 

                 - Sistema Respiratório - páginas 51 a 55 - Volume II 

                 - Sistema Circulatório - páginas 55 a 60 - Volume II 

Anotações feitas no caderno e folha de exercícios trabalhadas 

Sites recomendados: 

 

www.planetabio.com 

www.sobiologia.com.br 

Atividade avaliativa:  

 

Questão 01 - (CESGRANRIO/modificado) As enzimas atuam de forma mais eficiente quando o pH do meio é ideal. O 

gráfico a seguir representa a ação de três enzimas. 

 

 
Pode-se afirmar que a enzima. 

a) A é secretada pelo suco gátrico. 

b) A desdobra polissacarídeos em dissacarídeos. 

c) B desdobra lipídios em ácidos graxos. 

d) B é produzida sob estímulo da gastrina. 

e) C inicia a digestão de protídios. 



 

Questão 02 - (VUNESP) A figura refere-se a um esquema simplificado do sistema circulatório de um mamífero. 

 

 

 
 
                                                             https://djalmasantos.wordpress.com/2010/10/31/testes-de-sistema-circulatorio-33/ 

 

De acordo com o esquema, é correto afirmar que: 

a) a estrutura I representa a artéria aorta, que conduz sangue arterial a partir do ventrículo direito do coração. 

b) a estrutura II representa as veias cavas, que transportam sangue venoso ao átrio direito. 

c) a estrutura III indica as veias pulmonares, que conduzem sangue venoso a partir do ventrículo direito. 

d) a estrutura IV refere-se à artéria pulmonar, que leva sangue arterial ao átrio esquerdo. 

e) nas estruturas I e II as taxas de O2 e CO2 sofrem profundas alterações, quando o sangue passa pelo coração, e 

este fenômeno denomina-se hematose. 

 

Questão 03 - (PUCCAMP) - Pesquisas mostram que, em modalidades que exigem bom condicionamento aeróbico, o 

coração do atleta dilata, pois precisa trabalhar com grande volume de sangue. Em um esforço rápido e súbito, como 

um saque no tênis, uma pessoa normal pode ter o pulso elevado de 70 a 100 batimentos por minuto; para um atleta 

pode se elevar de 60 a 120 bpm, como mostra o gráfico a seguir. 

 

 
A frequência cardíaca corresponde à frequência com que as câmaras cardíacas realizam um ciclo de sístole e 

diástole. A sístole dos ventrículos bombeia sangue para: 

a) os átrios direito e esquerdo. 

b) as artérias pulmonares e aorta. 

c) as veias cavas inferiores e cava superior. 

d) as veias pulmonares e aorta. 

e) as artérias coronárias e os átrios. 

 



Questão 04 - (VUNESP) Leia atentamente o texto a seguir: 

        Respirar é uma ação automática. Nós respiramos enquanto estamos acordados ou dormindo sem que, para 

isso, tenhamos que fazer qualquer esforço consciente. Podemos variar o ritmo da respiração, como em geral 

acontece quando paramos para pensar sobre isso, e podemos conscientemente respirar mais profundamente.  

    O que não podemos fazer é parar de respirar por mais de um minuto. Se a respiração é contida por muito tempo, 

nosso encéfalo assume o controle, enviando automaticamente impulsos nervosos ao diafragma e aos músculos 

intercostais, instruindo-os a se contraírem.  

   O ritmo e a profundidade da respiração também são controlados quimicamente. Durante o esforço, os músculos 

aumentam a produção de gás carbônico, que começa a se acumular no sangue. O centro respiratório do bulbo 

detecta esse aumento e acelera o ritmo e a profundidade dos movimentos respiratórios,  de maneira a eliminar o 

excesso indesejável de gás carbônico através dos pulmões." 

 

Responda: 

a) Por que respiramos diferentemente quando estamos dormindo e quando corremos? 

b) Qual o principal mecanismo que nosso corpo usa para informar a necessidade de mudar o ritmo respiratório?  

 

Questão 05 -  (UFRN) Em um experimento, foram retiradas duas amostras do aparelho digestivo humano. Essas 

amostras foram reunidas e equitativamente distribuídas em quatro tubos de ensaio, aos quais foram adicionados 

alimentos mantidos em diferentes valores de pH, conforme o quadro abaixo, e conservados a 37ºC durante 6 horas. 

 

 

Tubo de ensaio 
Alimentos 

adicionados 
pH 

I Carne 2,0 

II Carne 7,0 

III Pão 6,8 

IV Pão 3,0 

 

 

Considerando essas informações responda: 

a) Em quais tubos ocorrem à digestão?  

b) Quais as enzimas envolvidas e de que órgãos foram retirados?  

c) Justifique a resposta dada em a. 

 

Questão 06 - (PUC-SP) O esquema abaixo é referente ao coração de um mamífero: 

 
a)   Que números indicam artérias e veias? 

b)   Que números indicam vasos por onde circulam sangue arterial e sangue venoso? 

c)   Que números indicam vasos que participam da circulação pulmonar e da circulação sistêmica? 

 

VERIFICAR FOLHA DE RESOLUÇÃO EM SEGUIDA 
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