
 

 

Professor Lúcio – AP 08 
Gabarito: 

 
01.  
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física] 

a)  Teremos: 

2atm OP (mmHg) P (mmHg)

760 159
490 P

P 102,5 mmHg 

 

 
b)  De acordo com o item anterior, há uma menor pressão parcial de oxigênio em La Paz, o que dificulta a 

difusão deste gás na corrente sanguínea. A aclimatação do viajante permite que haja uma aceleração 
na produção de hemácias pela medula óssea vermelha, o que auxilia no fornecimento de oxigênio às 
células do corpo. 

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 

a)  P 102,5 mmHg  em La Paz. 
 
b)  Em La Paz a pressão parcial do oxigênio é menor do que ao nível do mar, dificultando a difusibilidade 

do 2O  para o sangue. Como mecanismo compensatório, em grandes altitudes, haverá o aumento do 
número de hemácias pelo tecido hematopoiético mieloide da medula óssea vermelha.   

 
02. b 

A imagem II mostra o aumento dos espaços alveolares, associado à diminuição da média da contagem dos 
capilares alveolares.    

 
03. b 

A entrada de ar nos pulmões depende da contração das musculaturas intercostal e diafragma, fazendo com 
que o diafragma desça e as costelas subam, aumentando o volume da caixa torácica e forçando a entrada 
de ar.   

 
04. c 

A minhoca é um anelídeo que apresenta o pigmento respiratório hemoglobina dissolvido no plasma 
sanguíneo.   

 
05. e 

[A]  Incorreta. O composto hemoglobina e oxigênio, oxiemoglobina, é quimicamente instável, disponível em 
grande quantidade nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares e que se dissocia, liberando, por 
difusão, as moléculas de oxigênio para os tecidos. 

[B] Incorreta. A carboemoglobina (hemoglobina e gás carbônico) é um composto instável e a 
carboxiemoglobina (hemoglobina e monóxido de carbono) é um composto estável, pois o monóxido de 
carbono tem grande afinidade pela hemoglobina, impedindo ou dificultando a formação de 
oxiemoglobina, o que pode causar asfixia. 

[C]  Incorreta. A carboemoglobina é um composto instável e menos abundante no organismo, porque 
aproximadamente 70% do gás carbônico corporal é transportado dissolvido no plasma, na forma de 

3HCO .  
[D]  Incorreta. A oxiemoglobina é um composto instável e os íons 3HCO  estão relacionados ao transporte 

de gás carbônico.    
 
06. d 

A mioglobina é uma hemoproteína que armazena o oxigênio no interior das fibras musculares, na sua 
ausência a transferência do oxigênio do sangue para os músculos será prejudicada.    

 
07. e 
Todos os itens estão corretos e relacionados ao controle da respiração em humanos.   
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08. c 
O aumento da taxa de dióxido de carbono no ar expirado decorre da produção desse gás durante o 
processo de produção de energia pela respiração celular.   

 
09. Indivíduo fumante: A. 

A formação da carboxi-hemoglobina aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, diminuindo sua 
liberação para os tecidos. 
 
Etapa: cadeia respiratória/cadeia de transporte de elétrons. 
Consequência: redução da síntese de ATP/interrupção no transporte de elétrons.   

 
10. c 

A capacidade da hemoglobina de se combinar com o oxigênio é influenciada, entre outro fatores, pelo pH 
do sangue. O pH do sangue que normalmente é de 7,4,  se acidifica ligeiramente durante um exercício 
intenso, o que se dá em função da liberação de ácido lático e de gás carbônico que forma o ácido 
carbônico. Em um pH mais ácido (7,2)  como mostrado no gráfico, a saturação da hemoglobina é menor, o 
que significa que ela está liberando mais oxigênio para as células musculares durante a atividade física.   

  
 
 


