
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR” 
 
1. O nodo sinoatrial é, normalmente, o marcapasso cardíaco porque:  
a) é inervado pelo nervo vago.  

b) está situado no átrio direito.  

c) está situado no ventrículo esquerdo.  

d) é hiperpolarizado pela acetilcolina.  

e) sua frequência de despolarização é maior do que qualquer outra parte do coração.  

 

2. Relacione as colunas.  
1- Sequestra íons Ca++ para seu interior pela 

bomba de Ca++ .  

2- Faz a ligação do Ca++ com a miosina no 

músculo liso.  

3- Liga-se com o Ca++ , liberando os filamentos 

de actina.  

4- Volume de sangue ejetado do coração por 

minuto.  

5- Sinônimo de contração no coração.  

6- Responsável pelo controle da pressão arterial.  

7- Inicia no ventrículo direito e termina no átrio 

esquerdo.  

8- Sinônimo de relaxamento no coração.  

9- Inicia no ventrículo esquerdo e termina no 

átrio direito.  

a. ( ) Sístole.  

b. ( ) Circulação sistêmica.  

c. ( ) Circulação pulmonar.  

d. ( ) Troponina.  

e. ( ) Diástole.  

f. ( ) Calmodulina.  

g. ( ) Retículo sarcoplasmático.  

h. ( ) Débito cardíaco.  

i. ( ) Reflexo barorreceptor.  

 

 

 

 

 

3. Quando uma pessoa passa do decúbito dorsal para a posição ortostática, qual das seguintes 
alterações compensatórias ocorre?  
a) Diminuição da contratilidade cardíaca e frequência cardíaca.  

b) Aumento da contratilidade cardíaca e frequência cardíaca.  

c) Diminuição da resistência periférica total.  

d) Aumento da estimulação vagal para o nodo sinoatrial.  

e) Diminuição da estimulação simpática para o nodo sinoatrial.  

 

4. Um indivíduo com anemia apresenta ............................ da viscosidade do sangue e 
............................ do débito cardíaco.  
a) aumento – diminuição  

b) diminuição – diminuição  

c) aumento – aumento  

d) diminuição – aumento  

e) a viscosidade do sangue e o débito cardíaco não se alteram  

 

5. Qual dos seguintes agentes ou alterações tem efeito inotrópico negativo sobre o coração?  
a) Epinefrina ou adrenalina.  

b) Estimulação simpática.  

c) Norepinefrina ou noradrenalina.  

d) Acetilcolina.  

e) Glicosídeos cardíacos.  

 

6. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à regulação da pressão arterial:  
a) Durante a queda da pressão arterial o mecanismo desencadeado para controlá-la ocorre por produção 

de renina que gera a angiotensina II a qual atua produzindo vasoconstrição periférica.  

b) Durante o aumento da pressão arterial o mecanismo desencadeado para controlá-la ocorre por 

produção de renina que gera a angiotensina II a qual atua produzindo vasoconstrição periférica.  

c) Durante o aumento da pressão arterial ocorre inibição da liberação de renina, resultando em ausência 

da angiotensina II e ausência de vasoconstrição periférica.  

d) Durante a queda da pressão arterial a formação da angiotensina II estimula a produção de aldosterona 

que estimula a conservação renal de água e soluto.  

 

 



7. A pressão sanguínea é mais baixa nos(as):  
a) artérias.  

b) veias.  

c) arteríolas.  

d) capilares.  

e) vênulas.  

 

8. Preencha as lacunas abaixo com o evento fisiológico numerado envolvido em cada etapa do 
potencial de ação no miocárdio:  
0. _______________________  

1. _______________________  

2. _______________________  

3. _______________________  

4. _______________________  

 

9. Descreva de forma objetiva o que ocorre em: 0. 1. 2. 3. 4.  
 

10. Complete as lacunas abaixo: 
A função das _______________ é transportar sangue sob alta pressão para os tecidos. Por esse motivo, 

têm fortes _______________, e nelas o sangue flui com alta velocidade. As _______________ são as 

ramificações terminais do sistema arterial; elas agem como condutos de controle pelos quais o sangue é 

liberado para os _______________. A função dos _______________ é a troca de líquidos, nutrientes, 

eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o _______________ e o _______________. As 

_______________ coletam o sangue, e de forma gradual, através de confluências, formam 

_______________. As _______________ funcionam como condutos para o transporte de sangue das 

vênulas de volta ao _______________. Além disso, atuam como _______________ reservatório extra de 

sangue. Como a pressão no sistema _______________ é muito baixa, as paredes das veias são mais 

_______________.  

 

 

GABARITO 

1. E 

2. a.(5); b.(9); c.(7); d.(3); e.(8); f.(2); g.(1); h.(4); i.(6) 

3. B 

4. D 

5. D 

6. B 

7. B 

8. 0. Fase de ascensão rápida; 1. Início da repolarização precoce; 2. Platô do potencial de ação; 3. 

Repolarização; 4. Repouso. 

9. 0. Alcance do limiar, aumento da permeabilidade ao sódio; 1. Aumento da permeabilidade da 

membrana ao potássio; 2; Permeabilidade ao potássio sustentada e aumento da permeabilidade 

ao cálcio; 3. Aumento da permeabilidade da membrana ao potássio, permitindo o rápido influxo 

de grandes quantidades desse íon, levando a repolarização. 4. Aumento da permeabilidade ao 

potássio e diminuição da permeabilidade ao cálcio e ao sódio. 

10. Artérias; paredes; arteríolas; capilares; capilares; sangue; tecido; vênulas; veias; veias; coração; 

reservatório; venoso; finas. 

 

 

 


