
QUESTÕES PARA ESTUDO: “ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO” 
 
1. As funções do sistema respiratório incluem: 
a) trocas gasosas. 
b) equilíbrio ácido-base. 
c) defesa pulmonar. 
d) fonação. 
e) produção e metabolismo de substâncias vasoativas. 
f) todas as alternativas anteriores. 
 
2. Partículas de ar inspirado que entram nas vias aéreas ou nos alvéolos podem ser 
removidas por: 
a) transporte mucociliar. 
b) macrófagos alveolares. 
c) enzimas de superfície. 
d) sistema linfático. 
e) todas as alternativas anteriores.  
 
3. Quais são a área e a espessura aproximadas da barreira hematogasosa, e quais são as 
vantagens fisiológicas de sua fisiologia? 
 
4. Que camadas teciduais o oxigênio atravessa no seu trajeto desde o gás alveolar, até o 
interior de um eritrócito no capilar pulmonar? 
 
5. Como se distingue um bronquíolo respiratório de um bronquíolo terminal? 
 
6. Qual dos seguintes volumes pulmonares não pode ser medido com um simples 
espirômetro? 
a) Capacidade pulmonar total. 
b) Capacidade vital. 
c) Capacidade residual funcional. 
d) Volume corrente. 
e) Volume residual.  
 
7.  Qual o volume total expirado na expiração máxima após a mais vigorosas das 
inspirações?  
a) Volume corrente. 
b) Capacidade residual funcional. 
c) Capacidade vital. 
d) Volume inspiratório de reserva. 
 
8.  O que permanece nos pulmões após a expiração basal?  
a) Volume residual. 
b) Capacidade residual funcional. 
c) Capacidade pulmonar total. 
d) Volume de reserva expiratório. 
e) Capacidade inspiratória. 
 
9. Qual a célula responsável por produzir o surfactante pulmonar? 
a) Pneumócito Tipo I. 
b) Células de Ruffini. 
c) Macrófago alveolar. 
d) Pneumócito tipo II. 
e) Alvéolos. 
 



Indique verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa. 
 
10. ( ) O sistema nervoso simpático promove broncoconstrição e, consequentemente, 
aumenta a resistência das vias aéreas. 
 
11. ( ) A resistência das vias aéreas, além de depender do fluxo de ar, é determinada pelo 
tônus do músculo liso na parede dos brônquios e bronquíolos. 
 
12. ( ) No uso de respiradores artificiais, o aumento da frequência respiratória e a 
diminuição do volume corrente podem levar a uma condição de hipoventilação.  
 
13. Aproximadamente, que proporção do volume pulmonar em repouso (CRF) está 
contida no espaço morto anatômico? O que acontece ao volume do espaço morto quando o 
volume pulmonar está aumentado até a CPT? 
 
14. Entre os dois padrões de respiração abaixo, qual é o mais eficiente e por quê? 
 

Volume espaço 
morto (ml) 

Volume corrente 
(mL) 

Frequência 
respiratória (min) 

150 500 16 
150 200 32 

   
15. Um atleta está disputando uma corrida de 10 km. Considerando-se que esta atividade 
provoca aumento da ventilação, responda, quais volumes pulmonares este indivíduo está 
utilizando? 
 
16. Relacione os volumes e capacidades pulmonares às suas respectivas características.  
1. VOLUME CORRENTE  
2. VOLUME RESIDUAL  
3. CAPACIDADE VITAL  
4. CAPACIDADE PULMONAR TOTAL  
5. CAPACIDADE INSPIRATÓRIA  
a. ( ) Volume de ar inspirado e expirado em uma respiração normal. 
b. ( ) Volume que permanece nos pulmões ao final de uma expiração forçada. 
c. ( ) Soma do volume corrente, volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório. 
d. ( ) Quantidade de ar que uma pessoa pode inspirar partindo de uma expiração normal e 
enchendo ao máximo os pulmões. 
e. ( ) Soma da capacidade vital com o volume residual. 
 
 
17. Leia as afirmativas. 
I- A zona de condução se estende desde a traqueia até os bronquíolos terminais. Nesta zona a 
presença de células mucosas e cílios ajudam a aquecer e umidificar o ar. 
II- A zona respiratória é formada pelos sacos alveolares, ductos alveolares e alvéolos. Nesta 
zona a presença de cartilagem ajuda a impedir o colapso dos pulmões. 
III- Os bronquíolos terminais não possuem cartilagem, mas possuem vasta musculatura lisa. 
IV- As células ciliadas ao longo do trato respiratório auxiliam na remoção de muco e partículas 
estranhas. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II e IV. 
e) I, II e IV. 
 



18. Um menino de 12 anos tem uma crise de asma grave, com sibilos. Ele apresenta 
respiração rápida e cianose. Para tratar esse paciente, o médico deve administrar: 
a) um agonista α1 adrenérgico. 
b) um antagonista β1 adrenérgico. 
c) um agonista β2 adrenérgico. 
d) um agonista muscarínico. 
e) um agonista nicotínico. 
 
19. Uma pessoa tem capacidade vital de 5,0 L, volume corrente de 0,5 L, capacidade 
inspiratória de 3,5 L e capacidade residual funcional de 2,5 L. qual é o volume de reserva 
expiratória? 
a) 4,5 L. 
b) 3,9 L. 
c) 3,6 L. 
d) 3,0 L. 
e) 2,5 L. 
f) 2,0 L. 
g) 1,5 L. 
 
20. Se a ventilação alveolar é 4,2 L, a frequência respiratória é 12/min e o volume corrente 
é 0,5 L, qual é a ventilação do espaço morto anatômico? 
a) 1,8 L. 
b) 6 L. 
c) 0,35 mL. 
d) 1,2 L. 
e) Não há como se determinar com os dados disponíveis. 
 
21. O que constitui o espaço morto anatômico? 
 
22. O que é Volume Residual? Qual a sua importância para a respiração? 
 
23. Em caso de uma taquipnéia, é verdadeiro afirmar que: 
a) Ocorre hipervertilação, se houver hipopneia. 
b) Ocorre sempre hiperventilação. 
c) Ocorre hipoventilação, por diminuição do volume corrente e aumento do espaço morto 
anatômico. 
d) Não interfere na ventilação. 
 
Classifique as alternativas como falsas ou verdadeiras: 
24. ( ) A resistência à passagem do ar aumenta a medida que o ar vai entrando em direção 
aos bronquíolos. 
25. ( ) O colapso dos bronquíolos e alvéolos é evitado pela presença de cartilagem. 
26. ( ) A presença de surfactante pulmonar resulta em colapso de alvéolos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABARITO DAS QUESTÕES PARA ESTUDO: “ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 
RESPIRATÓRIO” 
 

1. E 
2. E 
3. 50-100 m2, 0,3 um, difusão de gás. 
4. Surfactante, camada intersticial do epitélio alveolar, endotélio capilar, plasma, interior 

do eritrócito. 
5. Pelos alvéolos que brotam de suas paredes. 
6. E 
7. C 
8. B 
9. D 
10. F  
11. V 
12. V 
13. Cerca de 5%, aumenta. 
14. Primeira linha da tabela. 
15. Volume corrente, volume inspiratório de reserva, volume expiratório de reserva. 
16. 1, 2, 3, 5, 4 
17. C 
18. C 
19. G 
20. A 
21. É o volume de gás contido nas vias aéreas de condução (equivalente a aproximadaente 

150 mL).  
22. É o volume de ar que permanece nos pulmões mesmo ao final de uma expiração forçada 

(equivale a aproximadamente 1.200ml). Ele é importante, pois evita o colabamento dos 
pulmões e diminui a pressão para insuflá-los. Além disso, permite trocas gasosas 
contínuas, o que evita oscilações bruscas da pressão parcial de O2 entre a inspiração e a 
expiração. Se não fosse por esse volume, a oxigenação do sangue poderia ser 
prejudicada, já que ela é continua enquanto a ventilação é episódica. 

23. C 
24. F 
25. F 
26. F 

 
 
 


