
 

 

Professor Lúcio – Tarefa 09 
Gabarito: 

 
01. a 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
O aumento da concentração do CO2 nos tecidos do corpo do primata provoca a redução do pH sanguíneo 
para valores inferiores a 7,4 (acidose sanguínea), porque o equilíbrio químico é deslocado para a direita, no 
sentido de formar os íons H+ e HCO3-. Esse fato provocará uma resposta bulbar no sentido de aumentar a 
frequência respiratória (hiperventilação) e, consequentemente, o deslocamento do equilíbrio para a 
esquerda com a formação de CO2 gasoso. O consumo dos íons H+ provoca a normalização do pH sanguíneo 
e evita a desnaturação das proteínas plasmáticas do animal. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
Com a elevação da concentração de CO2 o equilíbrio será deslocado para a direita, consequentemente a 
concentração de cátions H+ aumentará e o valor do pH diminuirá. 
O mamífero hiperventilará para restabelecer o equilíbrio e diminuir a concentração de cátions H+ no 
sangue.   

 
02. 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.    
03. 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.   

 
04. 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.   

 
05. d 

A variação das concentrações dos gases O2, CO2 e N2 são respectivamente, representadas pelos gráficos 3, 
1 e 2. 
Nos alvéolos pulmonares o O2 se difunde do ar alveolar para o sangue. O CO2 se difunde no sentido 
inverso, do sangue venoso para o ar alveolar. A concentração de N2 nos alvéolos é invariável, porque esse 
gás não se difunde para os capilares alveolares.   

 
06. d 

O acúmulo de CO2 no sangue dos tripulantes provocará acidose, porque o CO2 combina-se com a água do 
plasma formando o ácido carbônico, de acordo com a reação adiante: 

2 2 2 3CO H O H CO     
 
   
 
 


