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1. SISTEMA CIRCULATÓRIO ou SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMANO 

O sistema cardiovascular humano é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração.  

Esses órgãos trabalham juntos para garantir a circulação de sangue por todo nosso corpo para que todas 
as células recebam nutrientes, oxigênio e hormônios. E também transportam resíduos do metabolismo para que 
possam ser eliminados do corpo. 

 

 

 

Figura 1 https://m.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-cardiovascular.htm 



Os vasos sanguíneos formam uma rede de tubos que transporta sangue. São divididos em artérias 
(responsáveis por transportar o sangue do coração para o corpo), veias (responsáveis por levar o sangue do 
corpo para o coração) e capilares (vasos de pequeno calibre que apresentam parede formada por uma única 
camada de célula, o que permite a troca de substância entre o sangue e os tecidos). 

O coração é uma bomba muscular responsável por impulsionar o sangue para o corpo.  

É um órgão muscular formado por quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. Os átrios são as 
câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrículos são as câmaras 
responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, circula 
apenas de sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito circula apenas de sangue rico em gás carbônico. 

As câmaras não se comunicam e os dois tipos de sangue não se misturam. No coração, há ainda a 
presença de quatro válvulas que impedem o refluxo do sangue, permitindo, desse modo, um fluxo contínuo. O 
sangue que entra no átrio direito passa para o ventrículo direito e o sangue que entra no átrio esquerdo passa 
para o ventrículo esquerdo.  

Este órgão é formado por um músculo responsável pelas contrações vigorosas e involuntárias, o 
miocárdio.  

 

 

 

 

 

Batimento cardíaco 

O coração é capaz de contrair e também de relaxar. A contração é chamada de sístole e o relaxamento 
de diástole.  Quando ele contrai, bombeia sangue e quando relaxa, enche-se de sangue. Nos seres humanos, os 
batimentos cardíacos originam-se no próprio coração. A região que origina o batimento cardíaco é chamada 
de nó sinoatrial e ele é caracterizado por ser um aglomerado de células que produzem impulsos elétricos. 

Figura 2 https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm 



CIRCULAÇÃO SISTÊMICA E PULMONAR 

 

Como mostrado na figura abaixo, a circulação nos seres humanos possui dois circuitos: a circulação 
sistêmica ou grande circulação (A) e a circulação pulmonar ou pequena circulação (B). 

A - Na grande circulação, o sangue rico em oxigênio (sangue arterial) é impulsionado pelo coração para o corpo. 
Nos vasos capilares, são feitas as trocas gasosas, e o sangue, agora rico em gás carbônico (sangue venoso) e 
pobre em oxigênio, retorna ao coração.  

B - Na pequena circulação, o sangue pobre em oxigênio vai do coração aos pulmões, onde é oxigenado, e retorna 
ao coração.  

 

 

 

 

2. Exercícios Resolvidos - Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

Qual a função do sistema cardiovascular? 

Resposta: Garantir a circulação de sangue por todo nosso corpo para que todas as células recebam nutrientes, 
oxigênio e hormônios; e transportar resíduos do metabolismo para que possam ser eliminados do corpo. 

 

 

Figura 3 https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Circulacao2.php 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/circulacao-sistemica-pulmonar.htm


 

3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

Exercício 01 - Explique o que ocorre na pequena e na grande circulação. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 

dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 

respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01: Resposta: Na pequena circulação, o sangue vai do coração aos pulmões e retorna ao coração. Nela, 

o sangue sai pobre em oxigênio do coração, segue para os pulmões, onde é oxigenado, e retorna ao coração. Na 

grande circulação o sangue vai do coração em direção aos vários tecidos do corpo e depois retorna ao coração. 

O sangue que chega dos pulmões é impulsionado pelo coração para o corpo. Nos vasos capilares, são feitas as 

trocas gasosas e o sangue retorna ao coração.  

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=R1mOEbfhzGk – Sistema Cardiovascular / Sistema Circulatório 

 

Fontes: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm 
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-cardiovascular.htm 
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Circulacao.php 
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