
 

 

Professor Lúcio – AP 08 
 
01. (Fgv 2014) Para realizar o teste do etilômetro, popularmente chamado de bafômetro, uma pessoa precisa 

expirar um determinado volume de ar para dentro do equipamento, através de um bocal. 
Assinale a alternativa que explica, respectivamente, o movimento muscular exercido na expiração e a 
origem do álcool no corpo humano, a ser eventualmente detectado pelo equipamento.  
a)  Contração do diafragma; células sanguíneas vermelhas, responsáveis pelo transporte de gases 

respiratórios.    
b)  Relaxamento do diafragma; células sanguíneas brancas, responsáveis pelo transporte de substâncias 

ingeridas.    
c)  Contração do diafragma; ar proveniente do estômago e do esôfago, o qual contém resquícios do álcool 

ingerido.     
d)  Relaxamento do diafragma; plasma sanguíneo, responsável pelo transporte de substâncias ingeridas.    
e)  Relaxamento do diafragma; ar proveniente do estômago, do esôfago e da cavidade bucal, o qual 

contém resquícios do álcool ingerido.    
  

02. (Unesp 2013) O volume total de ar que cabe no sistema respiratório de um homem adulto, ao nível do 
mar, é cerca de 6 litros. Nessas condições, os pulmões de um indivíduo em repouso, a cada movimento 
respiratório, trocam com o meio exterior, em média, apenas 0,5 litro de ar. Essa quantidade de ar 
inspirado mistura-se ao ar retido nas vias aéreas e apenas parte dessa mistura chega aos alvéolos. 
Desse modo, considerando a fisiologia e a anatomia do aparelho respiratório humano, é correto afirmar 
que, durante a inspiração, o ar que chega aos alvéolos possui  
a)  maior concentração de CO2 que aquela do sangue venoso.    
b)  menor concentração de CO2 que o ar atmosférico.    
c)  maior concentração de O2 que aquela do sangue arterial.    
d)  maior concentração de CO2 que aquele que havia sido expirado.    
e)  menor concentração de O2 que aquele que havia sido expirado.    
  

03. (Fuvest-gv 1994) Assinale a alternativa que indica o comportamento da caixa torácica, dos músculos 
intercostais e do diafragma durante a expiração humana.  
a)  A caixa torácica aumenta de volume, os músculos intercostais contraem-se e o diafragma abaixa.    
b)  A caixa torácica aumenta de volume, os músculos intercostais contraem-se e o diafragma levanta.    
c)  A caixa torácica diminui de volume, os músculos intercostais contraem-se e o diafragma levanta.    
d)  A caixa torácica diminui de volume, os músculos intercostais relaxam-se e o diafragma levanta.    
e)  A caixa torácica diminui de volume, os músculos intercostais relaxam-se e o diafragma abaixa.    

  
04. (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.     
  

05. (G1 - ifpe 2018) O ronco é um ruído provocado pelo estreitamento ou obstrução nas vias respiratórias 
superiores durante o sono. Esse estreitamento dificulta a passagem do ar e provoca a vibração dessas 
estruturas. A sequência CORRETA da passagem do ar pelo sistema respiratório a partir das cavidades 
nasais é   
a)  laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos.     
b)  faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos.     
c)  laringe, faringe, bronquíolos, brônquios, traqueia, alvéolos.     
d)  alvéolos, faringe, laringe, traqueia, bronquíolos, brônquios.     
e)  faringe, laringe, bronquíolos, brônquios, alvéolos, traqueia.     
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06. (G1 - cps 2018) Um professor de Biologia explicou aos seus alunos que após a mastigação, o alimento é 
engolido e passa para a faringe e, depois, para o esôfago. Nesse momento, uma pequena estrutura de 
cartilagem que funciona como uma “válvula” recebe estímulo nervoso para obstruir a entrada da laringe e 
impedir que o alimento siga pelo sistema respiratório. Quando ocorre um descontrole dos reflexos que 
fecham a laringe, nós engasgamos, mas um novo reflexo provoca tosse e ajuda a desobstruir o sistema 
respiratório. 

 
O nome da estrutura de cartilagem descrita pelo professor é  
a)  epiglote.    
b)  cárdia.    
c)  piloro.    
d)  glote.    
e)  ceco.    

  
07. (G1 - cps 2017) Praticar uma atividade física é uma experiência muito prazerosa. No entanto, às vezes, 

ocorre uma forte dor na região abdominal que obriga a pessoa a parar com a atividade. Essa dor pode 
estar associada à falta do gás oxigênio em um músculo que participa da respiração fisiológica e fica 
localizado entre o tórax e o abdome. Isso acontece, provavelmente, porque o exercício está sendo feito 
num ritmo mais intenso que o condicionamento aeróbico do praticante e, em consequência, a respiração 
não consegue suprir a demanda do gás oxigênio, solicitado pela musculatura. 

<http://tinyurl.com/m94o229> Acesso em: 08.04.2017. Adaptado. 
 

O músculo a que o texto se refere é denominado  
a) bíceps.     
b)  deltoide.     
c)  trapézio.    
d)  diafragma.    
e)  miocárdio.     

  
08. (G1 - cp2 2016) O cigarro pode causar cerca de 50  doenças diferentes. Em cada tragada são inaladas 

4.700  substâncias tóxicas. Dentre elas temos o monóxido de carbono (CO),  que se combina com a 
hemoglobina do sangue e acaba reduzindo a oxigenação sanguínea no corpo. 

Adaptado de: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quais-sao-os-males-que-o-cigarroprovoca- 
no-corpo-humano Acessado em 13/10/2015. 

 
Para que o monóxido de carbono se combine com a hemoglobina, é necessário que ocorra o processo da 
hematose. Assinale a alternativa que indica em que estrutura anatômica a hematose ocorre, e quais os 
sistemas envolvidos neste processo, na ordem em que são respectivamente atingidos, quando o fumante 
realiza uma tragada.  
a)  Faringe, circulatório e digestório.    
b)  Brônquios, nervoso e digestório.    
c)  Bronquíolos, respiratório e nervoso.    
d)  Alvéolos pulmonares, respiratório e circulatório.    

  
09. (Pucrj 2015) Sobre a respiração nos mamíferos, considere as afirmativas a seguir. 

I.  Mamíferos utilizam respiração por pressão negativa, que consiste em expandir a cavidade torácica 
diminuindo assim a pressão nos pulmões permitindo a entrada do ar. 

II.  Durante a inspiração, os músculos intercostais e o diafragma se contraem. 
III.  Durante a inspiração, os músculos intercostais e o diafragma relaxam. 
IV.  O relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma provoca a redução do volume da caixa 

torácica. 
 

É correto o que se afirma em:  
a)  Somente I, III e IV.    
b)  Somente I e III.    
c)  Somente II e IV.    
d)  Somente I, II e IV.    
e)  Somente III e IV.    
  

10.  (G1 - ifsc 2014) Sobre sistema respiratório, assinale a alternativa CORRETA.  
a)  As trocas gasosas se dão entre o ar alveolar e o sangue contido nos capilares. O sangue proveniente 

dos tecidos é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. O ar alveolar é rico em gás carbônico e pobre 
em oxigênio.    

b)  Cada brônquio ramifica-se inúmeras vezes e origina traqueias progressivamente menos calibrosas, até 
se formarem os bronquíolos terminais. Estes, por sua vez, terminam em bolsinhas, de parede 
extremamente delgada, os alvéolos pulmonares.    
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c)  As fossas nasais (ou cavidades nasais) e a boca são os locais de entrada do ar que se dirige ao nosso 
sistema respiratório. O ar que entra pelas fossas nasais é filtrado, umedecido e aquecido, antes de ir 
para a traqueia. Os cílios que revestem o epitélio das fossas nasais retêm partículas de sujeira e micro-
organismos que existem no ar.    

d)  A entrada de ar nos pulmões, a expiração, se dá pela contração da musculatura do diafragma e dos 
músculos intercostais. O diafragma abaixa e as costelas se elevam, o que aumenta o volume da caixa 
torácica, forçando o ar a entrar nos pulmões.    

e)  A faringe tem importante função ao impedir a entrada de alimento nas vias aéreas inferiores e garantir 
a fonação. No homem, é formada por nove peças de cartilagem.    

 


