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REVISÃO DE SISTEMAS
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O SISTEMA RESPIRATÓRIO TEM COMO DOIS COMPONENTES 
FUNDAMENTAIS DO SISTEMA: AS VIAS AÉREAS E OS VASOS SANGUINEOS 
DOS PULMÕES. 

O AR É MOVIDO PARA DENTRO E PARA FORA DOS PULMÕES PELA 
CONTRAÇÃO E RELAXAMENTO DOS MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS, E O 
SANGUE FLUI CONTINUAMENTE PELOS VASOS.

APENAS UMA MEMBRANA MUITO DELGADA SEPARA O AR DO SANGUE 
E VISTO QUE ESSA MEMBRANA É POROSA AOS GASES, ELA PERMITE A 
LIVRE PASSAGEM DO OXIGÊNIO PARA O SANGUE, E DO GÁS CARBÔNICO 
PARA O AR.
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(UFPR) Para facilitação de seu estudo, muitas vezes o corpo humano é dividido em 
sistemas. Entretanto as funções fisiológicas desempenhadas pelo corpo não estão 
dissociadas e ocorrem por meio da integração desses diferentes sistemas. Sobre os 
sistemas circulatório, respiratório e imunológico, considere as seguintes afirmativas:
1. O oxigênio (O2), assimilado pelo corpo por meio das trocas gasosas realizadas pelo 
sistema respiratório, é distribuído pelas hemácias presentes no sangue, ligado a 
moléculas de hemoglobinas, desempenhando papel importante no processo de 
produção de energia da maioria das células do corpo.
2. As artérias são vasos que transportam o sangue proveniente do coração, podendo, 
inclusive, transportar sangue venoso, como no caso das artérias pulmonares.
3. O timo, o baço e os linfonodos fazem parte do sistema linfático, que, entre outras 
funções, desempenha papel importante no sistema de defesa do corpo humano.
4. O sistema circulatório é composto pelo sistema sanguíneo, que transporta o 
oxigênio, e pelo linfático, responsável pelo transporte de CO2.
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Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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• Alternativa “C”

• A afirmação 4 está incorreta, pois o sistema circulatório 
garante o transporte de oxigênio e de gás carbônico. O 
sistema linfático, por sua vez, garante, o transporte de linfa, 
líquido com composição semelhante à do líquido intersticial.
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O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de 
oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse 
sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das 
estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura a seguir:

a) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmões.
b) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos.
c) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- pulmões.
d) 1- brônquio; 2- bronquíolo; 3- alvéolos.
e) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- alvéolos.
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• Alternativa “E”.

•  As estruturas indicadas são a traqueia (1), brônquio(2) e 
alvéolos (3).
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Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de 
inspiração e de expiração, que coordenam a entrada e a saída de ar das 
vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que 
acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da 
inspiração.

a) Músculos intercostais contraem-se e o diafragma relaxa.
b) Músculos intercostais relaxam e o diafragma contrai.
c) Músculos intercostais e o diafragma relaxam.
d) Músculos intercostais e o diafragma contraem.
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• Alternativa “D”. 

• No momento da inspiração, ocorre a contração dos 
músculos intercostais e do diafragma, ocasionando o 
aumento da caixa torácica e uma diminuição da pressão 
interna.
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Os pulmões são órgãos esponjosos, formados por milhões de alvéolos 
pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose. 
Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de:

a) diafragma.
b) pericárdio.
c) peritôneo.
d) pleura.
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• Alternativa “D”. 

• Os pulmões são revestidos por uma membrana que recebe 
o nome de pleura. Essa estrutura facilita o deslizamento do 
órgão no interior da caixa torácica.
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(PUC-MG) As trocas gasosas no pulmão humano, em condições 
normais, ocorrem:

a) nos alvéolos.
b) nos bronquíolos.
c) nos brônquios.
d) na traqueia.
e) na laringe.
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• Alternativa “A”. 

• A hematose é um processo em que o gás carbônico do 
sangue passa para o interior dos alvéolos e o oxigênio 
presente nos alvéolos passa para o sangue. Esse processo 
ocorre nos alvéolos.
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(UFRN) Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o 
volume da caixa torácica aumenta, por conseguinte a pressão 
intrapulmonar: 

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.
e) aumenta e expulsa o ar dos pulmões.
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• Alternativa “A”. 

• O processo descrito é o da inspiração, que faz com que a 
caixa torácica aumente de volume, diminuindo, assim, a 
pressão intrapulmonar e forçando a entrada do ar nos 
pulmões.
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Os mamíferos apresentam pulmões complexos e cheios de estruturas 
saculiformes onde ocorrem as trocas gasosas. Essas estruturas são 
chamadas de:

a) traqueias.
b) brânquias.
c) alvéolos.
d) faringe.
e) pleura.
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• Alternativa “C”. 

• Os alvéolos são estruturas que apresentam um formato 
saculiforme e são envolvidos por vários capilares. Nessas 
estruturas ocorre o processo de hematose.
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O sistema respiratório é composto por órgãos que atuam no equilíbrio 
do organismo. Entre as suas funções estão: trocas gasosas, defesa 
pulmonar e produção de sons. Assinale a alternativa correta que 
identifica os órgãos do sistema respiratório enumerados a seguir:

a) 1-nariz, 2-boca, 3-faringe, 4-pulmões e 5-traqueia
b) 1-nariz, 2-boca, 3-laringe, 4-pulmões e 5-diafragma
c) 1-nariz, 2-boca, 3-traqueia, 4-pulmões e 5-diafragma
d) 1-nariz, 2-boca, 3-alvéolos, 4-pulmões e 5-traqueia
e) 1-nariz, 2-boca, 3-brônquios, 4-pulmões e 5-diafragma
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Alternativa correta: C) 1-nariz, 2-boca, 3-traqueia, 4-pulmões e 
5-diafragma.

• O nariz é responsável pela entrada do ar no corpo, levando o 
oxigênio (O2) necessário a nossa sobrevivência. Embora também seja 
possível respirar pela boca, o ideal é fazê-lo pelo nariz, pois as 
cavidades nasais contém pelos que filtram e regulam a temperatura 
do ar antes de entrar no sistema respiratório.

• A boca realiza tanto a saída do gás carbônico (CO2,) produzido pelas 
células após absorção do oxigênio, quanto à entrada de alimentos.
• A traqueia aquece, umidifica e filtra o ar antes que ele seja 

transportado para os brônquios.
• Nos pulmões a respiração faz com que o oxigênio seja convertido em 

gás carbônico.
• O diafragma é o músculo que faz com que ocorra os movimentos de 

inspiração e expiração.
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O ser humano possui dois pulmões, o 
direito e o esquerdo, que são órgãos 
esponjosos situados dentro da caixa 
torácica. Cada pulmão apresenta 
cerca de 200 milhões de estruturas 
muito pequenas que se enchem de ar. 
Observe o desenho e identifique qual 
o nome dessas estruturas em 
destaque e como elas atuam no 
sistema respiratório.
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• Alvéolos, responsáveis pela troca do oxigênio em gás carbônico.
• Os alvéolos são estruturas em forma de saco situados nas 

extremidades dos bronquíolos. Eles fazem com que os pulmões 
tenham aspecto esponjoso.
• Os alvéolos são revestidos por capilares sanguíneos e, dessa 

forma, o ar inalado, que contém oxigênio, fica em contato com 
o sangue, realizando trocas gasosas.
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• O QUE É HEMATOSE? O QUE ACONTECE NESSE PROCESSO?
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(FEBA) A hematose ocorre:

a) na matriz citoplasmática
b) na matriz mitocondrial
c) nos átrios cardíacos
d) nos ventrículos cardíacos
e) nos alvéolos pulmonares
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a) ERRADA. Também chamada de hialoplasma ou citosol, algumas de suas 
funções são: regular o pH intracelular, armazenar substâncias e contribuir 
na movimentação celular.
b) ERRADA. Trata-se do espaço central da mitocôndria, região que abriga 
organelas como os ribossomos, responsáveis pela produção de proteínas.
c) ERRADA. São cavidades superiores coletoras de sangue, que facilitam a 
sua circulação e direcionamento para o coração.
d) ERRADA. São cavidades inferiores coletoras de sangue, responsáveis 
pela saída do sangue do coração.
e) CORRETA. Na hematose ocorre a difusão do oxigênio para o sangue nos 
capilares. Da mesma forma, pela difusão as células liberam gás carbônico 
para os alvéolos.
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Inspiração e expiração são movimentos respiratórios realizados, 
respectivamente, para entrada e saída de ar do nosso corpo. A inspiração 
é causada pela contração de qual músculo do sistema respiratório?

a) Pulmão
b) Diafragma
c) Epiglote
d) Faringe
e) Laringe
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a) ERRADA. É responsável pela troca gasosa, onde o sangue é oxigenado e o dióxido de 
carbono é eliminado.
b) CORRETA. A respiração é controlada na medula por um centro nervoso. Nesse local, é 
gerado um impulso nervoso que estimula a contração da musculatura torácica, região 
onde está localizado o diafragma, fazendo-nos inspirar.
Para realizar a entrada de ar durante a inspiração, ocorre a contração do diafragma, que 
desce e aumenta a caixa torácica. O ar entra nos pulmões quando a pressão interna da 
caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico.
Para realizar a saída de ar durante a expiração, ocorre o relaxamento do diafragma, a 
caixa torácica diminuiu o volume e a pressão intrapulmonar aumenta.
c) ERRADA. Sua função é impedir a passagem de alimento para as vias aéreas, fechando-
se durante a deglutição.
d) ERRADA. Realiza a comunicação entre o nariz e a boca, ligando-os à laringe e ao 
esôfago.
e) ERRADA. Responsável pela fonação e na respiração recebe o ar vindo da faringe, e 
evita que alimentos passem para traqueia.

29



(UnB) Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao 
sistema respiratório e digestivo.

a) Brônquios
b) Faringe
c) Pulmão
d) Esôfago
e) Laringe
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a) ERRADA. Trata-se de uma estrutura que compõe o sistema respiratório, que 
direciona o ar para os pulmões.
b) CORRETA. A faringe conecta o sistema digestivo e respiratório. Trata-se de um canal 
membranoso ligado ao nariz, por onde recebe o ar, e à boca, para obtenção dos 
alimentos.
Esse órgão permite a passagem do ar e dos alimentos devido à ligação com a laringe e 
o esôfago. Entretanto, os bloqueios existentes fazem com que ar e alimento nunca se 
encontrem.
c) ERRADA. Trata-se de uma estrutura que compõe o sistema respiratório, cuja função 
é realizar a troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico.
d) ERRADA. Trata-se de uma estrutura que compõe o sistema digestório, cuja função é 
levar os alimentos até ao estômago.
e) ERRADA. Trata-se de uma estrutura que compõe o sistema respiratório, sendo 
responsável pela fonação e também impede que alimentos entrem no sistema.
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• Alternativa correta: a) Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, 
bronquíolos e alvéolos pulmonares.
• No nariz, o ar é capturado e as fossas nasais filtram o ar que entra no corpo para 

chegar mais limpo aos pulmões.
• A faringe está conectada ao nariz e à boca e, por isso, faz parte do sistema 

respiratório e digestório, permitindo a passagem de ar e alimentos.
• A laringe é responsável pela fonação e evita que alimentos cheguem até aos 

pulmões devido à existência de um orifício controlado pela epiglote.
• A traqueia é formada por anéis cartilaginosos que ligam a laringe aos brônquios 

e é responsável por filtrar, aquecer e umidificar o ar no sistema respiratório dos 
mamíferos.
• Os brônquios direcionam o ar para os pulmões. Nas suas extremidades estão 

os bronquíolos, tubos ramificados que levam o ar até os alvéolos pulmonares, 
onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue.
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• No homem, o controle dos movimentos respiratórios é exercido

a) pelo cérebro
b) pelo cerebelo
c) pelo bulbo
d) pela medula
d) pela hipófise
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a) ERRADA. É responsável por receber informações, comandar ações 
motoras e atividades neurológicas.
b) ERRADA. É responsável pela postura, tônus muscular e movimentos 
corporais.
c) CORRETA. No bulbo está localizado os centros vitais que atuam no 
controle da respiração e dos batimentos cardíacos. Nele, estão 
localizados os neurônios respiratórios que controlam os movimentos de 
inspiração e respiração.
d) ERRADA. É responsável pela comunicação do sistema nervoso com o 
corpo.
e) ERRADA. Trata-se de uma glândula responsável pela produção de 
hormônios.
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Agentes externos, como fungos, poeira e pólen, podem ser causadores 
de doenças no sistema respiratório. As doenças respiratórias são 
classificadas como infecciosas, quando ocorre a inflamação de um 
órgão, ou alérgicas devido à sensibilidade a algum organismo. 
Identifique qual doença não ocorre nos pulmões.

a) Tuberculose
b) Pneumonia
c) Bronquite
d) Cistite
e) Asma
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a) CORRETA. A tuberculose é uma doença causada por uma infecção 
principalmente no pulmão devido à bactéria chamada de Bacilo de Koch 
(BK).
b) CORRETA. A pneumonia é uma doença causada por microrganismos 
(bactérias, vírus, parasitas, fungos) e causam infecções nos pulmões.
c) CORRETA. A bronquite é um tipo de infecção causada principalmente 
por vírus que atacam os bronquíolos nos pulmões.
d) ERRADA. A cistite acontece por causa de uma inflamação ou irritação 
na bexiga, comprometendo seu funcionamento.
e) CORRETA. A asma é uma doença que afeta os brônquios nos pulmões e 
causa dificuldades para respirar.
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(PUC-RJ) Examine as afirmativas abaixo, relativas à respiração humana:

I. Ela é responsável pela absorção de oxigênio (O2) e liberação de gás carbônico 
(CO2).
II. O feto humano respira através de brânquias enquanto está na bolsa amniótica e, 
a partir do oitavo mês, as brânquias se transformam em pulmões.
III. O sangue se utiliza dos glóbulos brancos para transportar o oxigênio, pois estes 
aumentam bastante a capacidade do sangue de transportar gases.
IV. O ar penetra pelo nariz e passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, 
bronquíolos e alvéolos, onde se dá a troca dos gases.
Estão corretas somente as afirmativas:
a) I e II
b) II e III
c) I e IV
d) I, III e IV
e) II, III e IV
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Alternativa correta: C) I e IV.
• I. CORRETA. O ar que respiramos contém oxigênio, indispensável para a realização 

das atividades celulares. Dentro do nosso corpo ocorrem as trocas gasosas e o 
excesso de gás carbônico é liberado para regular o pH do nosso organismo.
• II. ERRADA. O feto recebe oxigênio através da placenta e pelo cordão umbilical são 

realizadas as trocas gasosas e ocorre a filtragem do oxigênio presente no sangue da 
mãe, assim como a devolução de gás carbônico para corrente sanguínea materna.
• III. ERRADA. O transporte de oxigênio é realizado pelas hemácias, que são os 

glóbulos vermelhos presentes no sangue. Os glóbulos brancos ou leucócitos atuam 
no sistema imunológico, defendendo nosso organismo de agentes estranhos.
• IV. CORRETA. Quando o ar entra pelo nariz, ele passa pela faringe e é direcionado à 

laringe, evitando que vá para o sistema digestório. Na traqueia o ar é aquecido, 
filtrado e umidificado e as ramificações tubulares, também chamadas de 
bronquíolos, direcionam o ar para os alvéolos pulmonares, que formam os pulmões, 
onde ocorrem as trocas gasosas.
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• https://www.youtube.com/watch?v=tww0LvQ5mYs

• Respiração Durante o Exercício: Evitando Dores e Melhorando sua 
Performance | Sérgio Bertoluci
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