


(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.
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(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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O folclore piauiense é rico em
histórias, simpatias, causos,
cordéis, folguedos, culinária,
costumes e de tradições que
demonstram a sabedoria popular
e o linguajar descompromissado
do nosso povo.
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• O folclore é cultura viva, representa a história do passado de um
povo, assim como cultura popular vigente, uma vez que está
influenciado pela época. O folclore Piauiense faz parte do nosso
“turismo cultural”, que somado ao nosso artesanato e ao patrimônio
histórico, arquivados em memoriais, institutos históricos e
geográficos, transmitem a nossa cultura de ontem e justifica as ideias,
os pensamentos, o jeito e as atitudes do atual homem piauiense,
fruto de uma miscigenação de raças.
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Dança de São Gonçalo

Originária de Portugal, a dança de São
Gonçalo é praticada em alguns locais do
interior de Amarante no Piauí, com registros
também no Paraná.

A cerimônia que envolve reza e procissão
acontece em torno da imagem do santo.

A dança, acompanhada de música de viola, é
dividida em partes, chamadas de ‘voltas’. No
Paraná, essas ‘voltas’ têm nomes especiais,
como ‘marcapasso’, ‘parafuso’, ‘despontam’,
‘confissão’ e ‘casamento’.
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BUMBA MEU BOI OU BOI BUMBÁ

Mistura aspectos das culturas portuguesa, negra e
indígena. É uma das mais expressivas manifestações
culturais do estado do Piauí.

Ela consiste numa dança acompanhada por música
regional, onde um homem vestido de boi faz várias
coreografias.

Durante a dança, o boi é morto, sendo logo em
seguida ressuscitado por um puxão no rabo e volta a
dançar. Na dança o boi abaixa e levanta a cabeça,
dançando de forma desorientada, sobre os outros
personagens.
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BALANDÊ
• O Balandê é uma dança de terreiro com ascendência negra, vinda dos

escravos, que foi criada pelo mestre Luís Pereira de Andrade, o Zé
Coelho.

• Típico de Monsenhor Gil e Lagoinha do Pi , a dança típica reúne adeptos
e diferentes gerações em sua grande roda, animada e dançante.

https://www.youtube.com/watch?v=AWkAOXuwNCw

https://www.youtube.com/watch?v=M31bYq7NV8M
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CAVALO PIANCÓ

• É realizada com casais que ficam em
círculos para imitar o trote do cavalo. São
diversos passos que alternam a velocidade
entre moderado e rápido. A origem dessa
dança, que possui descendência negra, se
deu no município de Amarante, no estado
do Piauí há um tempo, como uma
brincadeira divertida entre crianças.
Amarante se localiza às margens de três
rios: Canindé, Parnaíba e Mulato. , que mais
tarde se transformou em dança, com direito
a variados ritmos e cantigas.

https://www.youtube.com/watch?v=fLaB9yuR6uw
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QUADRILHA JUNINA

A quadrilha, também chamada
de quadrilha junina, caipira ou matuta,
é um estilo de dança folclórica coletiva
muito popular no Brasil.

Essa dança de teor caipira é típica das
festas juninas, que geralmente
acontecem nos meses de junho e julho
em todas as regiões do país.

Por ser uma dança caipira, sua
linguagem se aproxima da coloquial e
dos meios sertanejos e nordestinos.

https://www.youtube.com/watch?v=ygD795s7p-
0&list=RD0CZ9lHYqo1I&index=2
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REISADO

Dança típica de todo o estado do Piauí, é
festejada a partir do Natal até o dia de
Reis. São cerca de seis pessoas
mascaradas que deixam a dança mais
animada e alegre. Todos cantam ao som
de uma música para chegada e
despedida. São vários personagens
como a Caipora, o Jaraguá, a Burrinha e
a Cigana que vão dançando e se
apresentado durante o Reisado. Além
disso, ela é acompanhada de
instrumentos (violão, sanfona, banjos,
etc.).

https://www.youtube.com/watch?v=WXgjDI5dIA8
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PROPOSTA DE ATIVIDADE

• PESQUISE A HISTORIA DA QUADRILHA JUNINA, ONDE SURGIU E A 
HISTORIA DESSA DANÇA FOLCLORICA NO PIAUI. 

• COMPARTILHE O TEXTO COM SEU PROFESSOR.
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