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01. (Ufg 2014) As reações a seguir são fundamentais para o equilíbrio ácido-base em mamíferos. 

2 2 2 3 3CO H O H CO H HCO     
 

Com base nessas reações, conclui-se que um primata, introduzido em uma atmosfera rica em CO2, após a 
absorção desse gás, apresentará, como resposta fisiológica imediata, uma  
a)  hiperventilação devido à resposta bulbar decorrente do aumento da concentração de íons H+ no líquido 

intracelular.    
b)  hiperventilação devido à resposta renal decorrente do aumento da concentração de íons 3HCO   no 

ultrafiltrado glomerular.    
c)  hipoventilação devido à resposta bulbar decorrente do aumento da concentração de H2CO3 no líquido 

intracelular.    
d)  hipoventilação devido à resposta pulmonar decorrente do aumento da concentração de 3HCO   nos 

alvéolos.    
e)  hipoventilação devido à resposta renal decorrente do aumento H+ no ultrafiltrado glomerular.    

  
02. (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.    
  

03. (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.    
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04. (Unesp 2016) Na figura, uma demonstração feita com garrafa pet, tubos e balões de borracha simula o 
funcionamento do sistema respiratório humano. 

 
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 .     

  
05. (Unesp 2014) Os gráficos representam a concentração de três gases no sangue assim que passam pelos 

alvéolos pulmonares. 
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É correto afirmar que os gráficos que representam as concentrações dos gases O2, CO2 e N2 são, 
respectivamente,  
a)  2, 1 e 3, e a variação observada nas concentrações é devida à difusão.    
b) 3, 2 e 1, e a variação observada nas concentrações é devida à osmose.    
c)  1, 2 e 3, e a variação observada nas concentrações é devida à osmose.    
d)  3, 1 e 2, e a variação observada nas concentrações é devida à difusão.    
e)  1, 3 e 2, e a variação observada nas concentrações é devida à difusão.    

  
06. (Uerj 2012) Um dos equipamentos de segurança de uma cápsula espacial tripulada efetua a remoção do 

gás carbônico desse ambiente. Admita que, após um acidente, esse equipamento tenha deixado de 
funcionar. Observe as curvas do gráfico abaixo: 

 

 
 

A curva que representa a tendência do que deve ter ocorrido, após o acidente, com o pH sanguíneo dos 
tripulantes está identificada por:  
a)  W    
b)  X    
c)  Y    
d)  Z    


