
Atividade do recesso no 2-  Atendente de Farmácia 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=djFj1-zHde4 

Agora Responda: 

1- A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. 

Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa 

parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. 

 

a) A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico 

e transferi-lo para o sangue. 

b) A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer a filtração e o 

aquecimento do ar inspirado. 

c) A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de 

hematose, ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do 

sangue para os pulmões. 

d) A figura representa os pulmões, estruturas responsáveis por absorver o gás carbônico 

do ar atmosférico e transferi-lo para o sangue através do processo de hematose. 

2- Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. 

Nesse local encontramos pelos e muco que: 

a) atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. 

b) atuam resfriando e umedecendo o ar. 

c) atuam auxiliando no processo de hematose. 

https://www.youtube.com/watch?v=djFj1-zHde4


d) atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra entrada de micro-organismos. 

3- Sabemos que a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta de 

costelas, músculos intercostais e diafragma, que determinam os movimentos de 

inspiração e expiração. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta. 

a) A expiração é o movimento responsável pela entrada de ar pelas vias respiratórias. 

b) Na inspiração ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, 

fazendo com que o tórax aumente de tamanho. 

c) No processo de expiração ocorre a saída de ar dos pulmões em razão de uma 

diminuição no volume da caixa torácica e um aumento da pressão interna. 

d) No processo de inspiração ocorre a contração dos músculos intercostais e do 

diafragma, ocasionando uma pressão interna maior que a externa. 

4-  (UnB-DF) Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema 

respiratório e digestivo. 

a) Brônquios 

b) Faringe 

c) Pulmão 

d) Esôfago 

e) Laringe 

5- (PUC-MG) A troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz: 

a) através de pinocitose do fluido bronquiolar pelo capilar. 

b) por diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar. 

c) através da associação desses gases com a proteína transportadora no bronquíolo. 

d) pela ação de enzimas que aumentam o poder de penetração dos gases nos capilares. 

e) por transporte ativo, que envolve a ação de permeases. 

 

Para maiores informações assista também: 

http://www.youtube.com/watch?v=P1xIqwCDjYc 

https://www.youtube.com/watch?v=VQlPbXxWdwg 
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http://www.youtube.com/watch?v=-HlIMY5rAt0 

https://www.youtube.com/watch?v=g5WiuhDVeb4 
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