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Q.01-Muitas das modalidades esportivas disputadas na Olímpiada Rio 
2016 exigiram dos atletas um esforço máximo do sistema respiratório. 
Em relação a esse sistema, analise as afirmativas abaixo, e caso exista 
(m), reescreva a (s) errada (s) de forma correta. 
 
01. os pulmões estão localizados sobre o diafragma, um músculo que 
desempenha importante papel nos movimentos de inspiração e 
expiração. 
02. as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos se dão por difusão 
facilitada e por transporte ativo. 
04. os alvéolos pulmonares são formados por um epitélio 
pluriestratificado, o qual é recoberto por arteríolas. 
08. o sistema respiratório tem uma parte em comum com o sistema 
digestório. 
16. a capacidade respiratória de um indivíduo não pode ser aumentada 
pela prática de exercícios físicos. 
32. os pulmões estão alojados em uma cavidade cheia de líquido com 
pressão superior à pressão atmosférica. 
64. o pulmão esquerdo apresenta volume menor do que o pulmão 
direito. 
 
Q.02-Observe a figura. 
 

 
(http://images.google.com.br/. Adaptado.) 

 
A figura sugere que as árvores, e por implicação a floresta amazônica, 
representam o pulmão do mundo e seriam responsáveis pela maior 
parte do oxigênio que respiramos. No que se refere à troca de gases 
com a atmosfera, podemos dizer que as árvores têm função análoga à 
do pulmão dos vertebrados e são produtoras da maior parte do 
oxigênio que respiramos? Justifique sua resposta. 
 
 
Q.03- Observe a tirinha que se segue. 
 

 

 
Disponível em: < http://lorenafelipebioifes.wordpress.com/ 

2011/06/06/tirinha/>. Acesso: 28 fev. 2013. (Adaptado) 
 
Considerando que a tirinha retrata o trabalho de células humanas, 
responda:  
A) O que é a hematose, à qual se refere, na tirinha, a personagem 

hemácia?  
B) Em uma situação de infecção, quais das células apresentadas na 

tirinha estarão com seu número aumentado?  
C) Dê um exemplo de situação em que as plaquetas precisariam 

trabalhar intensamente.  
 
Q.04-Nos hemogramas, conhecidos popularmente como “exames de 
sangue”, diversas características são avaliadas. Hemogramas de três 
pacientes, X, Y e Z, foram realizados para determinar se eles estavam 
em condições de sofrer cirurgias de “ponte de safena”, nas quais partes 
de vasos sangüíneos das pernas são removidas e implantadas no 
coração, substituindo artérias cujo funcionamento esteja 
comprometido. Os resultados parciais dos três hemogramas estão 
apresentados na tabela a seguir. 
 

 
 
Com base nesses resultados, os médicos suspenderam a cirurgia de um 
dos pacientes. 
Identifique o paciente que teve a cirurgia suspensa e diga por que os 
médicos tomaram tal decisão. 
 
Q.05-No homem, os sistemas respiratório, digestório, imunológico, 
nervoso, endócrino e excretor se comunicam através do sistema 
circulatório. A organização dos órgãos e estruturas que compõem esses 
sistemas permite um aproveitamento eficiente de nutrientes, troca de 
gases e de excreção de substâncias, cujo acúmulo, desorganização ou 
mau funcionamento inviabilizam a vida do indivíduo. 
 
A) Preencha os quadrados abaixo (de A a J) com a numeração 1-
artéria(s), 2- capilares, 3- coração, 4- veia(s), que corresponde ao 
trajeto de uma única hemácia do sangue de um indivíduo humano, 
caso essa hemácia fosse marcada e monitorada a partir do pulmão. 
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B) Dentre os quadrados acima preenchidos corretamente com os 
números 1 e 4, identifique aqueles que representam locais com maior 
nível de carboxihemoglobina. Justifique sua resposta. 
C) O sistema circulatório dos vertebrados expressa uma evolução 
ocorrida entre os grandes grupos. Considere os anfíbios, as aves e os 
mamíferos e classifique-os quanto às características do sistema 
circulatório (circulação simples ou dupla, completa ou incompleta). 
 
 
Respostas: 
Q.01- SOMA DOS ITENS CORRETOS: 73 
 
Q.02-Como a floresta amazônica é uma comunidade clímax, está em 
equilíbrio com o ambiente e, portanto, não é o pulmão do mundo. 
Estando em equilíbrio, todo O2 produzido na atividade fotossintética 
amazônica é consumido pelos seres aeróbios da própria floresta. 
Em relação à respiração podemos afirmar que a árvore é análoga ao 
pulmão dos vertebrados porque ambos retiram O2 do ar atmosférico e 
fornecem CO2 ao mesmo. 
Em relação à fotossíntese a planta não é análoga ao pulmão dos 
vertebrados porque ela retira CO2 do ar e fornece O2 ao mesmo. 
O produtor da maior parte do oxigênio que respiramos é o 
fitoplâncton. 
 
Q.03 
A) Hematose é a troca do gás carbônico pelo oxigênio que ocorre nos 

alvéolos pulmonares.  
B) As células que estarão presentes em maior quantidade são os 

leucócitos, representados na figura pelos CD4 e macrófagos.  
C) No caso de um corte, por exemplo, em que as plaquetas teriam de 

trabalhar intensamente, pois há necessidade de coagulação 
sanguínea.  

 
Q.04-Paciente X. A quantidade de plaquetas é menor que a normal, e 
essas células são essenciais para a coagulação sangüínea. 
  
Q.05-  

A)

 
B) Quadrados G e I, porque contêm o CO2 proveniente da 
respiração celular, oriundo dos tecidos. 
C) Anfíbios - dupla e incompleta 
 Aves - dupla e completa 
 Mamíferos - dupla e completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


