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SISTEMA RESPIRATÓRIO 8° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 
 

Lista 05 – Atividades 
 
01. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo 

dos animais e o meio ambiente, ou seja, a hematose pulmonar, possibilitando a respiração celular. 
Crie um esquema mostrando o caminho percorrido pelo ar até chegar aos pulmões. 

 
02. Em relação à entrada e à saída de ar dos pulmões, escolha a afirmação correta. 

a) Na inspiração, os músculos intercostais relaxam-se, enquanto o diafragma se contrai. 
b) O movimento do diafragma e dos músculos intercostais permite a ventilação pulmonar 

(inspiração e expiração). 
c) Na expiração, os músculos intercostais contraem-se, enquanto o diafragma não participa dessa 

ação. 
d) A pressão do ar no interior dos pulmões diminui durante a expiração, empurrando-o para fora do 

organismo. 
 
03. Em um laboratório estão presentes duas amostras de ar isoladas do ambiente, mas sem 

identificação. Sabe-se que uma é de ar atmosférico e outra de ar expirado por um paciente. 
Proponha um teste que permita diferenciar essas amostras. 

 
04. Sobre a respiração pulmonar e a respiração celular, analise as sentenças a seguir. 

I. Entre os gases que participam desses processos estão o gás oxigênio, o gás carbônico e o gás 
nitrogênio. 

II. O gás oxigênio é utilizado num processo que produz energia a partir de nutrientes obtidos na 
alimentação. 

III. Os movimentos respiratórios envolvem a participação de músculos que ajudam a comprimir ou 
expandir a cavidade torácica. 

IV. As trocas gasosas do sangue com células corpóreas ocorrem em diversos locais do corpo sendo 
que, em alguns deles, o sangue recebe gás carbônico e, em outros, gás oxigênio. 

 

Assinale a alternativa que representa as sentenças corretas: 
a) II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) III e IV. 
d) I e II. 

 
05. Considerando os processos respiratórios, escolha a afirmativa correta sobre as trocas gasosas que 

ocorrem no corpo humano. 
a) As trocas gasosas entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos ocorrem por meio da 

ventilação pulmonar. 
b) Os capilares retiram o gás carbônico dos alvéolos e o levam até os tecidos. Nos tecidos, retiram 

o gás oxigênio produzido, levando-o até os alvéolos para que seja eliminado. 
c) O gás carbônico produzido pelos tecidos é passado dos capilares para os alvéolos, enquanto o 

gás oxigênio passa dos alvéolos para os capilares para que seja levado até os tecidos.  
d) As trocas gasosas entre os alvéolos e os capilares são promovidas pelas mitocôndrias, no 

processo de respiração celular. 
 
06. Todos nós possuímos uma combinação fantástica de células que, para sobreviverem, necessitam 

respirar. Considerando que a função respiratória é desempenhada, em diferentes níveis, pelos 
pulmões e por todas as células, estabeleça uma comparação entre o processo de respiração 
pulmonar e o de respiração celular. 

 
07. A respiração dos animais é, com raras exceções, aeróbica. São os tipos de estruturas respiratórias 

presentes nos animais que determinam os mecanismos de trocas gasosas que ocorrem nos seus 
organismos. Com base na informação e conhecimentos sobre o assunto, responda o que se pede: 
a) Qual a função dos alvéolos pulmonares? 
b) Por que o monóxido de carbono é mais prejudicial que o dióxido de carbono em se tratando de 

hematose? 
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08. Profissionais de Educação Física utilizam técnicas respiratórias em atletas para desenvolver 
atividades físicas, como corrida, natação, pilates, yoga entre outras. Quanto ao sistema respiratório: 
a) Quais são os órgãos que constituem o sistema respiratório?  
b) Explique o que ocorre com o diafragma, os músculos e a caixa torácica no processo de 

inspiração.   
 
09. A respiração pela boca é útil quando precisamos de mais oxigênio (durante um exercício físico, por 

exemplo), porém é muito melhor respirarmos pelo nariz. Por quê? 
 
10.  

O Ministério da Saúde adverte: 
FUMAR PODE CAUSAR CÂNCR DE PULMÃO, BRONQUITE CRÔNICA E ENFISEMA PULMONAR. 

 
Os maços de cigarros fabricados no Brasil exibem advertências como essa. O enfisema é uma 
condição pulmonar caracterizada pelo aumento permanente e anormal dos espaços aéreos distais do 
bronquíolo terminal, causando a dilatação dos alvéolos e a destruição da parede entre eles e 
formando grandes bolsas, como mostram os esquemas a seguir: 

 

 
 
Explique por que as pessoas portadoras de enfisema pulmonar têm sua eficiência respiratória muito 
diminuída. 


