
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA” 

 

1. Que camadas teciduais o oxigênio atravessa no seu trajeto desde o gás alveolar, até o interior 

de um eritrócito no capilar pulmonar? 

2. Como se distingue um bronquíolo respiratório de um bronquíolo terminal? 

3. Sobre a resistência das vias aéreas, assinale a alternativa incorreta: 

a) Em reações de hipersensibilidade como na rinite alérgica, o uso demedicamentos anti-

histamínicos é justificado por reduzir a atuação da histamina e proporcionar maior conforto 

respiratórios aos pacientes. 

b) Em situações de estresse, estímulos parassimpáticos são vantajosos poraumentar o fluxo de ar 

pelas vias aéreas. 

c) O Estímulo simpático, aumenta o fluxo pelas vias aéreas por aumentar ocalibre, reduzindo a 

resistência das mesmas. 

d) O fluxo de ar pelas vias aéreas é diretamente proporcional à diferença depressão, havendo 

fluxo sempre de onde há maior pressão para onde hámenores níveis pressóricos. 

4. Existe uma diferença da pressão parcial dos gases nos alvéolos daquela da atmosfera. A(s) 

causa(s) dessa diferença se dá por: 

a) Umidificação do ar inalado nas vias aéreas.  

b) Troca gasosa entre os alvéolos e os capilares alveolares.  

c) Renovação frequente do ar alveolar. 

d) Todas as alternativas acima. 

Caso Clínico:  

Paciente, 59 anos, sexo feminino, chega à emergência com importante taquipnéia. Ao examiná-

la, o médico percebe que ela se encontra com edema agudo de pulmão. Os exames subsequentes 

indicam extenso infarto agudo do miocárdio comprometendo o ventrículo esquerdo. Sua pressão 

arterial é de 80x40 mmHg. A gasometria arterial mostra os seguintes resultados: pO2 de 

58mmHg, SO2 (saturação) de 83%, pCO2 de 28mmHg e pH de 7,48. 

Classifique as alternativas como falsas (F) ou verdadeiras (V). 

5. (  ) A elevação do pH sanguíneo tem relação com a baixa pCO2 arterial.  

6. (  ) A alcalose respiratória é decorrente da hipoventilação pulmonar.  

7. (  ) Ocorre hiperventilação a fim de tentar compensar a baixa pO2 arterial, o que provoca a 

baixa pCO2 arterial; 

8. (  ) A difusão dos gases está prejudicada devido ao aumento da distância entre os capilares e 

os alvéolos pulmonares. 

 

9. AVTR, 19 anos, vítima de afogamento na praia de Boa Viagem, zona sul do Recife, foi 

socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo realizado respiração artificial (boca a boca) no local, 

sendo encaminhada posteriormente para uma UPA, onde chegou consciente e reagindo aos 

estímulos. Sabendo que na expiração, eliminamos mais CO2 do que O2, qual a melhor 

justificativa para o sucesso no procedimento realizado: 

a) O CO2 oferecido à vítima é convertido em ácido carbônico na corrente sanguínea, 

dissociando-se e liberando prótons de hidrogênio que migram para o LCR, os quais ativam 

quimiorreceptores centrais localizados na porção ventral do bulbo, resultando em maior esforço 

respiratório. 

b) O CO2 ofertado ativa quimiorreceptores periféricos que aumentam o esforço respiratório. 

c) O CO2 ofertado aumenta a pressão parcial sanguínea desse gás que é capaz de migrar para o 

LCR. Lá, é convertido a ácido carbônico que ao se dissociar libera prótons de hidrogênio que 

ativam quimiorreceptores centrais, resultando em maior esforço respiratório. 

d) O CO2 ofertado provoca alcalose sanguínea que ativa receptores sensíveis ao pH no córtex 

cerebral, ativando o sistema límbico que promove aumento da frequência respiratória. 

 

 



10. Quantitativamente, a forma mais importante de transporte de dióxido de carbono é o:  

a) dióxido de carbono dissolvido no plasma. 

b) bicarbonato produzido no eritrócito. 

c) dióxido de carbono dissolvido no eritrócito. 

d) dióxido de carbono combinado com proteínas plasmáticas. 

e) bicarbonato produzido no plasma. 

 

 

GABARITO: 

1. Surfactante, camada intersticial do epitélio alveolar, endotélio capilar, plasma, interior 

do eritrócito. 

2. Pelos alvéolos que brotam de suas paredes. 

3. B 

4. D 

5. V 

6. F 

7. V 

8. V 

9. C 

10. B 

 

 

 

 


