
 

Grupo I 

O sistema digestivo e o sistema respiratório fornecem produtos às células o que 

possibilita que estas produzam energia através de um dos processos 

representados na figura 1. 

 

1. Legenda a figura 1, utilizando os termos acima apresentados. 

A – __________________ B – __________________  C – __________________ 

I – __________________  II – __________________ 

 

2. Designa os processos X e Y. 

__________________________________________________________________ 

 

3. Distingue os processos X e Y representados na figura 1. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Na resposta às questões 4.1. a 4.3., seleciona a única opção que permite obter 

uma afirmação correta, de acordo com a tabela 1. 

 

 

 



 

4.1. O ar expirado, na sua composição, tem… 

(A) menor quantidade de oxigénio, resultante da respiração externa. 

(B) maior quantidade de dióxido de carbono, sendo este resultante da respiração 

celular. 

(C) maior quantidade de oxigénio, sendo este resultante da atividade celular. 

(D) menor quantidade de dióxido de carbono, resultando este da respiração 

externa. 

4.2. A quantidade de nitrogénio… 

(A) não varia, pois este gás não intervém na respiração. 

(B) varia, pois este gás intervém na respiração. 

(C) não varia, pois este gás intervém na respiração. 

(D) varia, pois este gás não intervém na respiração. 

 

4.3. O ar inspirado… 

(A) contém maior percentagem de nitrogénio. 

(B) ganha oxigénio na hematose alveolar. 

(C) altera a temperatura quando entra nas fossas nasais. 

(D) é mais rico em dióxido de carbono do que o ar expirado. 

 

5. Faz corresponder a cada um dos espaços encontrados no texto um termo, de 

modo a obteres afirmações corretas. 

 

 

 

As ___(A)___ que ocorrem nos pulmões permitem a obtenção de ___(B)___. Este, 

juntamente com os ___(C)___, chega às células, possibilitando a produção de 

___(D)___, através da respiração ___(E)___. 

A – ___________________; B – ___________________; 

C – ___________________; D – ___________________; 

E – ___________________. 



 

Grupo II 

1. Observa, atentamente, a figura 3, que representa o sistema respiratório 

humano. 

 

 

 

1.1. Legenda a figura 3, utilizando os termos acima apresentados. 

(1) _____; (2) _____; (3) _____; (4) _____; (5) _____; 

(6) _____; (7) _____; (8) _____; (9) _____. 

 

2. Indica os algarismos que correspondem às vias respiratórias. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Na resposta às questões 3.1. a 3.3., seleciona a única opção que permite obter 

uma afirmação correta. 

 

3.1. As fossas nasais são cavidades… 

(A) que fazem a ligação entre a laringe e a traqueia. 

(B) constituídas por anéis incompletos. 

(C) por onde entra o ar, sendo aí filtrado de impurezas. 

(D) esponjosas que se encontram na cavidade torácica. 

 

 

 



 

3.2. Os alvéolos pulmonares facilitam as trocas gasosas porque… 

(A) possuem poucos capilares sanguíneos. 

(B) aumentam a superfície de contacto entre o ar e o sangue. 

(C) possuem uma grande quantidade de células musculares. 

(D) são constituídos por duas camadas de células. 

 

3.3. Na hematose tecidular… 

(A) as trocas gasosas ocorrem ao nível dos alvéolos. 

(B) o oxigénio passa das células para os capilares sanguíneos. 

(C) o dióxido de carbono passa do sangue para as células. 

(D) o oxigénio passa do sangue para as células. 

 

 

4. Ordena as letras das afirmações de A a E, de modo a reconstituir o movimento 

respiratório de inspiração. Inicia a sequência pela letra C. 

A – Aumento do volume da caixa torácica. 

B – Entrada de ar. 

C – Contração do diafragma e das costelas. 

D – Diminuição da pressão dentro dos pulmões. 

E – Aumento do volume dos pulmões. 

 

C → ____ → ____ →____ →____ 

 

5. Indica duas possíveis causas das doenças respiratórias. 

__________________________________________________________________ 

 


