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01. (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.    

  
02. (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.    
  
03. (Unifesp 2017) Em uma maratona ocorrem diversas alterações no corpo do maratonista. A pressão 

parcial de 2O  2(PO )  nos tecidos musculares pode cair de 14 mmHg  para 12 mmHg.  A temperatura 
corporal sofre elevação no início da corrida e depois se mantém estável, com ligeiras variações. Ao longo 
da prova, ocorre diminuição do pH no interior das hemácias (cujos valores normais variam entre 7,35  e 
7,45),  embora o pH do plasma não sofra grandes variações. 
O gráfico experimental representa o efeito da temperatura corporal humana sobre a porcentagem de 
saturação da hemoglobina com 2O .  

 



Biologia – Avaliação Produtiva 

 

 
2

 
 a)  Por que ocorre elevação da temperatura corporal durante a maratona? Qual o efeito dessa elevação 
sobre a oferta de 2O  para os tecidos musculares? 

b)  O que provoca a redução de pH no interior das hemácias? Por que, apesar dessa redução, o pH 
sanguíneo não diminui a ponto de se tornar ácido?  

  
04. (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.  
  

05. (Pucrj 2017) Explique, com base nas figuras abaixo, o papel desempenhado pelo diafragma humano 
durante a inspiração (A) e a expiração (B) do ar. 
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06. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016) No processo de respiração humana, o ar inspirado chega aos 
alvéolos pulmonares. O oxigênio presente no ar difunde-se para os capilares sanguíneos, combinando-se 
com  
a)  a hemoglobina presente nas hemácias, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido pelas células 

e em seguida utilizado na cadeia respiratória, que ocorre no citosol.    
b)  a hemoglobina presente nas hemácias, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido pelas células 

e em seguida utilizado na cadeia respiratória, que ocorre na mitocôndria.    
c)  o plasma sanguíneo, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido pelas células e em seguida 

utilizado na glicólise, que ocorre no citosol.    
d)  o plasma sanguíneo, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido pelas células e em seguida 

utilizado na glicólise, que ocorre na mitocôndria.    
  
07. (Uerj 2016) Os mergulhadores de profundidade rasa, ou seja, de menos de 7 m,  com o objetivo de 

aumentar o tempo de permanência em apneia sob a água, realizam a manobra conhecida como 
hiperventilação: inspirar rapidamente, várias vezes, a fim de remover da corrente sanguínea uma 
quantidade de 2CO  maior do que o organismo é capaz de produzir. No entanto, como a concentração de 

2CO  é responsável por produzir a necessidade de respirar, essa mesma manobra pode, também, provocar 
desmaios sob a água, com risco de morte para o mergulhador que a pratica. Observe nos gráficos as 
diferentes concentrações de 2O  e 2CO  em duas situações de mergulho. 

 

 
 
Indique a principal estrutura do sistema nervoso central envolvida no controle involuntário da respiração e, 
também, a principal alteração do sangue detectada por essa estrutura. 
 
Em seguida, com base nos gráficos, explique por que, ao realizarem a hiperventilação, esses 
mergulhadores podem sofrer desmaios.  
  

08. (Unesp 2016) Na figura, uma demonstração feita com garrafa pet, tubos e balões de borracha simula o 
funcionamento do sistema respiratório humano. 
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Sobre o sistema respiratório humano e as estruturas que o representam na demonstração, é correto 
afirmar que  
a)  o movimento da mão esticando a borracha corresponde ao relaxamento do diafragma, em resposta a 

estímulos de quimiorreceptores localizados no bulbo, que detectam a baixa concentração de 2O  no 
sangue e promovem a inspiração.    

b)  o movimento da mão esticando a borracha corresponde à contração do diafragma, por ação do bulbo 
quando o pH do sangue circulante diminui em razão da formação de ácido carbônico no plasma.    

c)  a garrafa pet corresponde à pleura, membrana dupla que envolve os pulmões e que apresenta 
quimiorreceptores sensíveis à variação de 2O  e 2CO  nos capilares alveolares, desencadeando os 
movimentos de inspiração e expiração.    

d)  a garrafa pet corresponde à parede da caixa torácica que, ao manter o volume torácico constante, 
permite que os pulmões, representados pelos balões, se inflem na inspiração e se esvaziem na 
expiração, expulsando o ar rico em 2CO .     

e)  os tubos que penetram na garrafa correspondem à traqueia e aos brônquios que, embora não 
apresentem movimentos de contração e relaxamento, favorecendo a movimentação do ar nas vias 
respiratórias, possuem válvulas que impedem a mistura do ar rico em 2O  com o ar rico em 2CO .     

  
09. (Pucrj 2015) Quando uma pessoa prende a respiração, ocorrem alterações sanguíneas que levam à 

necessidade de respirar. A esse respeito, considere as alterações abaixo: 
 

I.  Aumento de 2O .  
II.  Diminuição de 2O .  
III.  Aumento de 2CO .  
IV.  Diminuição de 2CO .  
 
Na situação descrita acima, ocorrem as alterações:  
a)  Apenas I e II.     
b)  Apenas I e III.    
c)  Apenas I e IV.    
d)  Apenas II e III.    
e)  Apenas III e IV.    
  

10. (Enem 2015) Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio 2(O )  no sangue arterial do 
organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar 
etc.) ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na 
concentração de hemoglobina oxigenada 2(HbO )  em equilíbrio no sangue, conforme a relação: 

 
(aq) 2(aq) 2(aq)Hb O HbO   

 
Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado). 
 
A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do(a)  
a)  elevação da pressão arterial.    
b)  aumento da temperatura corporal.    
c) r edução da temperatura do ambiente.    
d)  queda da pressão parcial de oxigênio.    
e)  diminuição da quantidade de hemácias.    

 


