
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM CIÊNCIAS – SIMONE 

 

Conteúdo: 

 Módulos de 10 – Caderno 2 – Anglo. 

 Módulos 11 e 12 – Caderno 3 – Anglo.  

 Atividades do livro e caderno. 

 

 

Leia o texto. 

Coração de atleta 

Por que o coração de quem pratica exercícios bate mais devagar  

do que o normal? 

 
Você deve saber que, quando uma pessoa começa a praticar exercícios, seu corpo sofre 

diversas mudanças. O que você talvez não saiba é que, além de músculos mais fortes, quem se 

exercita sofre uma queda no ritmo cardíaco — ou seja, o coração de quem faz atividades físicas 

bate mais devagar do que o normal. Mas por que será que isso acontece? 

Essa foi a pergunta feita por uma equipe de pesquisadores da Universidade de 

Manchester, na Inglaterra. Para descobrir a resposta, os cientistas compararam a atividade do 

coração de ratos e camundongos sedentários com a de roedores que praticam exercícios todos 

os dias. 

Após treinar uma hora por dia durante três meses, os animais tiveram o ritmo cardíaco 

diminuído quando comparados aos roedores que não praticaram exercício nenhum. O coração 

dos ratos e camundongos atletas batia num ritmo de 20 a 26% mais lentamente do que o dos 

animais sedentários. 

―Vimos que isso acontece por causa de uma molécula chamada HCN4, que está em 

quantidade diminuída no coração dos atletas‖, explica a fisiologista cardíaca e coautora da 

pesquisa Alicia D’Souza. Segundo a pesquisadora, essa molécula estimula a atividade do nodo 

sinoatrial, uma estrutura do coração que controla a quantidade de vezes que o órgão bate a cada 

minuto. Por conta da baixa atividade dessa estrutura, o coração de um atleta bate mais 

lentamente. 

―Enquanto o coração de um adulto que não pratica exercícios bate, em média, 70 vezes 

por minuto, o de um atleta adulto pode chegar a bater 30 vezes por minuto, o que é menos da 

metade‖, esclarece Alicia. 

[...] Ainda que bata mais devagar, em geral, o coração de quem pratica exercícios está 

cheio de saúde. Segundo o fisiologista do exercício Pedro Paulo Soares, da Universidade Federal 

Fluminense, o ritmo cardíaco mais lento é uma adaptação natural do corpo e não ocorre apenas 

em atletas, mas também em pessoas sedentárias que começam a fazer exercícios. ―Os atletas 

possuem um coração mais eficiente, capaz de bombear mais sangue a cada batimento e, por 



isso, precisa bater menos vezes para garantir a mesma quantidade de sangue que o corpo 

precisa, tanto em repouso quanto em exercício‖, explica. ―Um ritmo cardíaco mais lento só é 

preocupante em alguns casos, geralmente em atletas que praticam exercícios muito pesados.‖ 

Assim como Pedro Paulo, Alicia defende que a prática de exercícios é importante para a 

saúde e que o estudo busca apenas compreender por que alguns atletas, quando chegam à 

velhice, precisam usar um marca-passo artificial – dispositivo eletrônico que estimula o coração a 

bater mais rápido. 

―Queremos entender por que o coração responde dessa forma ao exercício, pois é 

provável que todo o coração sofra mudanças, não apenas uma região‖, esclarece a 

pesquisadora. ―Ainda que treinamentos muito pesados possam ser prejudiciais para o coração em 

alguns casos, a prática de exercícios moderados é essencial para manutenção da saúde‖, 

completa. 

Disponível em: <http://chc.org.br/coracao-de-atleta/>. Acesso em: fev.2017. 

 
Questão 1 – Explique por que o coração de quem faz atividades físicas bate mais devagar do 

que o normal. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – As pessoas podem ser classificadas em sedentárias, ativas e altamente ativas de 

acordo com a frequência cardíaca de repouso. De que maneira podemos medir a frequência 

cardíaca sem o uso de equipamentos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Questão 3 – Qual é a importância de beber água e qual é a indicação para ingestão diária? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Escreva uma situação onde o sistema nervoso funcione, independente de sua 

vontade. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 



Questão 5 – Quais são os órgãos que formam o encéfalo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – O que são as formações sólidas que podem aparecer nos rins, constituídos 

principalmente de sais e resíduos? 

a) uma doença que deve ser tratada com antibióticos. 

b) cálculos renais. 

c) uma má formação nos rins. 

d) formação que constitui os rins. 

  

Questão 7 – Qual o constituinte da urina mais abundante? 

a) cloreto de sódio  b) sal  c) ureia  d) água  

  

Questão 8 – Qual dos órgãos do encéfalo é responsável por ―interpretar‖ as mensagens enviadas 

pelos órgãos dos sentidos? 

a) Medula espinal b) Cérebro c) Rins d) Cerebelo 

  

Questão 9 – Como é constituído o Sistema urinário?   

a) rins, ureteres, bexiga e uretra                         

b) rins, ureteres e uretra   

c) rins, vias urinárias e pele                                   

d) rins, bexiga e ureteres 

  

Questão 10 – Observe a imagem abaixo. Ela mostra um surfista na Praia do Arpoador no Rio de 

Janeiro. Marque a opção que responde as questões abaixo, respectivamente: 

 

- Que órgão do Sistema Nervoso está atuando quando o 

surfista decide entrar na água?  

- Que órgão do Sistema Nervoso Central permite ao surfista 

equilibrar-se na prancha?  

 

a) cérebro e bulbo 

b) cerebelo e bulbo 

c) cérebro e cerebelo  

d) medula espinal e cerebelo  


