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SISTEMA RESPIRATÓRIO 8° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 05 – Gabarito 

 
01. O esquema deve mostrar o seguinte caminho: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, 

brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. 
 

 
 
02. Alternativa correta: Letra B. 
 
03. Podem ser citadas análises para medir o teor de gás oxigênio (maior no ar atmosférico) ou de gás 

carbônico (maior no ar expirado) para diferenciar as amostras. 
 
04. Alternativa correta: Letra A. 
 
05. Alternativa correta: Letra C. 
 
06. A respiração pulmonar permite a entrada de O2 no organismo para que este atinja as células, onde 

ocorrerá a respiração aeróbica celular, que liberará CO2 para a corrente sanguínea, sendo, depois, 
exalado pelos pulmões, sendo assim, os pulmões são estruturas especializadas na captação de 
oxigênio e eliminação de CO2. A respiração celular é o processo bioquímico que consome matéria 
orgânica e oxigênio, produzindo CO2, H2O e a energia necessária dos processos vitais dos seres 
vivos. 

 
07. a) Nos alvéolos pulmonares, ocorrem as trocas gasosas (hematose). Ao redor de cada alvéolo, há 

uma intensa vascularização. Neste local, ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue. O 
oxigênio passa do interior do alvéolo para o sangue, enquanto o CO2 se transfere do sangue 
para o interior alveolar. 

b) O monóxido de carbono (CO) é mais prejudicial porque se liga de modo estável à hemoglobina, 
inutilizando-a, podendo levar o indivíduo à morte por asfixia. A hemoglobina, porém, mantém 
uma ligação instável, fácil de ser rompida com o gás carbônico (CO2), liberando-o e podendo 
assim transportar também o oxigênio. 

 
 
 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

08. a) O sistema respiratório humano é formado pelas seguintes estruturas: boca, cavidades nasais, 
faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. 

b) Durante a inspiração, ocorre a contração da musculatura intercostal e do músculo diafragma. 
Esses eventos provocam o aumento do volume interno da caixa torácica e, consequentemente, a 
diminuição da pressão intrapulmonar, que fica menor do que a pressão atmosférica. O ar entra 
nos pulmões para compensar a diferença de pressão entre os meios externo e interno.  

 
09. Porque as fossas nasais filtram o ar que entra em nosso organismo através de um conjunto de cílios 

(pelos) e secreções (muco), além de aquecê-lo.  
 
10. Com o rompimento das paredes dos alvéolos e a formação de grandes bolsas, a área efetiva de 

contato para as trocas gasosas diminui causando a deficiência respiratória. 
 


