
 

 

Professor Lúcio – Tarefa 09 
Gabarito: 

 
01. 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.    
02. 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.   

 
03. 

a)  O aumento da temperatura corporal durante a maratona ocorre devido à produção de calor pela 
atividade muscular. O aumento da temperatura corpórea facilita a liberação de 2O  para tecidos 
musculares. 

b)  A redução do pH no interior das hemácias é causada pela produção do ácido carbônico. Esse ácido se 
desassocia, formando íons H que se ligam à hemoglobina e íons bicarbonato que se dissolvem no 
plasma, funcionando como um tampão e evitando grandes variações no pH do sangue.   

 
04. 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.   

 
05.As figuras A e B mostram o movimento do diafragma durante a inspiração e expiração do ar 

respectivamente. Na inspiração, o diafragma se contrai (assim como os músculos intercostais) aumentando 
o volume da caixa torácica. Com isso, a pressão no interior da cavidade torácica se torna menor que a do 
ar atmosférico, o que faz com que o ar penetre nos pulmões. Na expiração, o diafragma relaxa (assim 
como os músculos intercostais), o que provoca a redução do volume torácico fazendo com que a pressão 
na cavidade fique maior que a pressão atmosférica, resultando na saída do ar.   

 
06. b 

O oxigênio absorvido nos capilares dos alvéolos pulmonares combina-se com a hemoglobina presente nas 
hemácias, e é conduzido aos tecidos do corpo, sendo absorvido pelas células e utilizado no processo de 
respiração celular aeróbia que ocorre nas mitocôndrias.   

 
07. Bulbo. 

Uma das respostas: 
- redução do pH no sangue 
- aumento da concentração de 2CO  
Como os níveis de 2CO  elevados demoram mais a ser alcançados, a zona de desmaio por falta de oxigênio 
é atingida antes da sensação urgente de respirar.   

 
08. b 

O esticamento da borracha corresponde à contração do músculo diafragma, sob comando de neurônios 
situados no bulbo, quando ocorre um ligeira queda no pH do sangue, em função da formação de ácido 
carbônicos no plasma.   
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09. d 
A parada voluntária da ventilação pulmonar causa a diminuição da concentração do oxigênio 2(O )  na 
corrente sanguínea e, consequentemente, o aumento na concentração do dióxido de carbono 2(CO ).    

 
10. d 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
Teremos: 

2(g) 2(aq)O     O

1mol 0 mol




 

 
Quanto maior a altitude, menor a pressão (P) :  queda da pressão parcial do 2O .  
P V k    
 
Deslocamento para a esquerda: 

2(g) 2(aq)esquerda
O     O  

 
A concentração 2(aq)O  diminui. 

O equilíbrio abaixo também desloca para a esquerda: 
(aq) 2(aq) 2(aq)esquerda

Hb   O    HbO   

 
Conclusão: a concentração de hemoglobina oxigenada no sangue diminui devido à queda da pressão 
parcial do oxigênio. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A hipóxia, ou mal das alturas, é causada pela menor saturação da hemoglobina com o gás oxigênio. Em 
altitudes elevadas o ar é rarefeito e a pressão parcial do 2O  é menor do que ao nível do mar.   

 
  
 
 


