
 

 

Professor Lúcio – AP 08 
 
01. (Fuvest 2018) Uma pessoa que vive numa cidade ao nível do mar pode ter dificuldade para respirar ao 

viajar para La Paz, na Bolívia (cerca de 3.600 m  de altitude). 
a)  Ao nível do mar, a pressão barométrica é 760 mmHg  e a pressão parcial de oxigênio é 159 mmHg.  

Qual é a pressão parcial de oxigênio em La Paz, onde a pressão barométrica é cerca de 490 mmHg?  
b)  Qual é o efeito da pressão parcial de oxigênio, em La Paz, sobre a difusão do oxigênio do pulmão para 

o sangue, em comparação com o que ocorre ao nível do mar? Como o sistema de transporte de 
oxigênio para os tecidos responde a esse efeito, após uma semana de aclimatação do viajante?  

  
02. (Unicamp 2020) O uso de cigarros eletrônicos é crescente entre jovens. Na composição desses cigarros 

encontramos propilenoglicol, glicerol, água, nicotina e flavorizantes, que são aquecidos e vaporizados para 
inalação. 
Um estudo foi desenvolvido com animais experimentais expostos a três fatores distintos: ar ambiente, 
nicotina e cigarro eletrônico. Constatou-se que a exposição à nicotina e ao cigarro eletrônico causa 
aumento da área de espaço aéreo alveolar e redução das paredes alveolares, em comparação com o grupo 
exposto ao ar ambiente. Adicionalmente, o grupo exposto ao cigarro eletrônico apresentou maior redução 
no número de capilares alveolares, mesmo quando comparado ao grupo exposto à nicotina. A conclusão 
indicou um prejuízo mais significativo para as trocas gasosas e perfusão de sangue pulmonar no grupo 
exposto ao cigarro eletrônico. 
 
As imagens a seguir são fotomicrografias que representam, em mesma escala, os alvéolos pulmonares dos 
animais dos grupos estudados, mostrando o espaço aéreo alveolar; as setas representam o número de 
capilares alveolares. 

 
 

O gráfico abaixo mostra dados quantitativos referentes à área de espaço aéreo alveolar e à contagem 
de capilar. 
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Considerando os resultados mencionados acima, assinale a alternativa que relaciona corretamente o painel 
da fotomicrografia e os dados gráficos do grupo exposto ao cigarro eletrônico.  
a)  II-B.    
b)  II-C.    
c)  III-B.    
d)  III-C.    

  
03. (G1 - cotil 2019) Os problemas ambientais são mais alarmantes nos grandes centros industrializados, 

onde a emissão de gases dos automóveis e das fábricas polui a atmosfera e pode afetar diretamente a 
saúde do sistema respiratório das pessoas que lá vivem. 

 
Para que a poluição do ar atinja os alvéolos pulmonares, é necessário que haja uma mudança de volume 
da caixa torácica, permitindo que o ar entre. Na entrada de ar, o volume da caixa torácica:  
a)  diminui e facilita a entrada de ar.     
b)  aumenta e facilita a entrada de ar.     
c)  diminui e dificulta a entrada de ar.     
d)  aumenta e dificulta a entrada de ar.     

  
04. (Mackenzie 2019) O esquema abaixo resume os seguintes processos fisiológicos que ocorrem em 

determinado animal: 
 

- as trocas gasosas entre o órgão respiratório e o meio externo; 
- o transporte de gases entre o órgão respiratório e os tecidos corporais. 

 

 
 

As informações contidas no esquema podem estar relacionadas com os processos fisiológicos que ocorrem 
em uma  
a)  barata.     
b)  lacraia.     
c)  minhoca.     
d)  planária.     
e)  hidra.     
  

05. (Ueg 2019) Quando ocorrem períodos prolongados de estiagem em diferentes regiões brasileiras, 
observa-se um aumento no índice de ocorrência de doenças respiratórias. Nesse contexto, ressalta-se a 
importância de determinadas medidas profiláticas para favorecer um melhor desempenho do sistema 
respiratório humano, onde ocorre a troca gasosa por difusão. Durante a hematose, ocorre a difusão de 

2CO  para o meio externo e de 2O  para o meio interno. Esses gases são ligados ao pigmento respiratório 
proteico denominado hemoglobina, que se localiza nas hemácias. 

 
Conforme o gás ao qual a hemoglobina se liga, um diferente composto é formado, como apresentado a 
seguir. 
 
Hemoglobina + oxigênio 2(O )   oxiemoglobina 
Hemoglobina + gás carbônico 2(CO )   carboemoglobina 
Hemoglobina + monóxido de carbono (CO)   carboxiemoglobina 
 
Sobre as características dos compostos resultantes dessas ligações, verifica-se que a   
a)  oxiemoglobina é um composto estável, mas pouco disponível nos alvéolos pulmonares.     
b)  carbo e a carboxiemoglobina são instáveis, assim como a hemoglobina livre.     
c)  carboemoglobina é um composto estável e muito abundante no organismo.     
d)  oxiemoglobina é um composto instável complementado por íons 3HCO .      
e)  carboxiemoglobina é um composto estável, porém letal por asfixia.    
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06. (Enem PPL 2019) A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da 
pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam 
hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela 
corrente sanguínea, e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. 

 
 

De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina?  
a)  A concentração de oxigênio no sangue diminuirá.    
b)  A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá.    
c)  A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea.    
d)  A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada.    
e)  A hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue.    

  
07. (Fuvest 2018) Analise as três afirmações sobre o controle da respiração em humanos. 

I.  Impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos músculos intercostais, provocando a 
inspiração. 

II.  A concentração de dióxido de carbono no sangue influencia o ritmo respiratório. 
III.  O ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas na maior parte do tempo tem controle 

involuntário. 
 
Está correto o que se afirma em  
a)  I, apenas.    
b)  I e III, apenas.    
c)  III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e)  I, II e III.     

  
08. (Fgv 2017) A tabela mostra a composição gasosa no ar inspirado e no ar expirado por uma pessoa. 

Gases %  no ar inspirado %  no ar expirado 

Nitrogênio 2(N )  79,0  79,0  
Oxigênio 2(O )  20,9  14,0  
Dióxido de carbono 2(CO )  0,03  5,6  

 
José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. 

Biologia. Moderna, 2009 
 

Com base na fisiologia humana, é correto afirmar que  
a)  as porcentagens de gás nitrogênio inspirado e expirado são iguais, pois o consumo e a produção desse 

gás são equivalentes no metabolismo celular.    
b)  a maior porção do gás oxigênio inspirado é utilizada como fonte de energia no metabolismo 

respiratório mitocondrial.    
c)  o aumento da porcentagem de dióxido de carbono no ar expirado decorre do metabolismo celular para 

produção de energia.    
d)  as diferenças das porcentagens no ar inspirado e no ar expirado são justificadas devido à conversão de 

gás oxigênio em gás carbônico na respiração celular.    
e)  a diminuição da porcentagem de gás oxigênio no ar expirado se relaciona com a utilização dos átomos 

de oxigênio para a síntese de biomoléculas.    
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09. (Uerj 2017) Em todo o mundo, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável. Além dos 
prejuízos causados pela nicotina e outros componentes, os fumantes apresentam um acúmulo de monóxido 
de carbono (CO)  no sangue, que pode levar à hipóxia, ou seja, menor oxigenação dos tecidos.  

 
Considere, no gráfico, as curvas de saturação da oxi-hemoglobina de dois indivíduos, A e B, de mesmo 
sexo, idade, peso e altura. Um desses indivíduos não fuma e o outro é fumante crônico. 

 

 
 

Com base na análise das curvas, identifique o indivíduo fumante. Explique, ainda, por que o acúmulo de 
CO  pode levar à hipóxia nos tecidos. 
 
Sabendo que o CO  pode se ligar à enzima citocromo-c-oxidase  e inibi-la, indique a etapa do metabolismo 
aeróbico que será prejudicada pela presença desse gás e uma consequência direta de seu acúmulo para as 
células afetadas.  
  

10.  (Pucrj 2017) O gráfico abaixo mostra a influência do pH na combinação do oxigênio com a hemoglobina. 
Em condições normais, o pH do sangue humano é 7,4,  mas pode baixar durante exercício intenso, em 
função da liberação de ácido lático e de gás carbônico. 

 

 
 

Com base nessas observações, assinale a afirmativa correta.  
a)  Durante exercício intenso, é maior a saturação da hemoglobina.    
b)  A saturação de oxigênio na hemoglobina é maior em pH mais ácido.    
c)  Em pH mais ácido, a hemoglobina libera mais oxigênio para as células musculares.    
d) Em pH mais básico, a hemoglobina libera mais oxigênio para as células musculares.    
e)  A saturação da hemoglobina varia de acordo com o pH, mas independe da pressão de oxigênio no 

sangue.    
 


