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1. (Uerj)  Existem diferentes tipos de hemoglobina, inclusive entre indivíduos da mesma espécie. Essas diferenças 
nas cadeias polipeptídicas interferem nas propriedades da ligação reversível da hemoglobina com o oxigênio. Tal 
ligação, por sua vez, depende da pressão parcial de oxigênio - PO2. 
Observe o gráfico abaixo, que indica as diferenças de afinidade entre a hemoglobina fetal e a materna. 
 

 
 
Para valores de PO2 entre 40 e 60 mmHg, indique qual das duas moléculas de hemoglobina humana conseguirá 
captar mais O2, apontando a vantagem da diferença de afinidade em relação a esse gás.  
   
2. (Unicamp)  Ao forçarmos a respiração, às vezes nos sentimos tontos. Isso se deve principalmente à eliminação de 
grande quantidade de CO2, pela respiração, alterando o pH sanguíneo. 
a) Que processo químico ocorre no plasma sanguíneo, resultando na formação do CO2, eliminado pelos pulmões? 
b) Explique como o pH do sangue é alterado na respiração forçada. 
c) Que efeito essa alteração de pH determina no ritmo respiratório? Como isso ocorre?  
   
3. (Unicamp)  Um atleta morador da cidade de São Vicente - SP (nível do mar) deveria participar de um evento 
esportivo em La Paz - Bolívia (3 650 metros de altitude). Foi sugerido que ele viajasse semanas antes para essa 
cidade. Explique, em termos fisiológicos, a razão da sugestão dada.  
   
4. (Fuvest)  O monóxido de carbono (CO) é absorvido nos pulmões e reage com a hemoglobina do sangue, com a 
qual forma um complexo (COHb) 210 vezes mais estável do que a oxihemoglobina (O2Hb). Qual o prejuízo imediato 
para as células decorrente da inalação de CO por uma pessoa? Explique.  
 

Gabarito: TAREFA I – 3º BIMESTRE   
 
1) a) A dieta de pessoas com deficiência enzimática, que causa a intolerância à lactose, deve restringir a ingestão de 

leite e seus derivados, tais como queijos, iogurtes, coalhadas, entre outros. 
b) A hidrólise da lactose no intestino delgado ocorre em meio alcalino ( )pH 8,0≅  sob a ação da enzima lactase do 

suco entérico. A digestão desse dissacarídeo resulta em dois monossacarídeos: 1 glicose e 1 galactose.   
 
2) a) Curva I. As enzimas do suco gástrico apresentam maior atividade em pH ácido ( )2,0 .≅  

b) A acidez do quimo que chega ao duodeno é neutralizada e alcalinizada pelo suco pancreático e pela bile, que 
contêm bicarbonato de sódio (NaHCO3). A neutralização se fez necessária por dois motivos: não causar lesões na 
mucosa duodenal e permitir a atividade ótimo das enzimas dos sucos pancreático e entérico.   
 
3) As glândulas anexas ao tubo digestório dos mamíferos terrestres são as glândulas salivares, o fígado e o 
pâncreas.   
 
4) a) A bile é produzida no fígado e, posteriormente, reabsorvida no intestino delgado. 
b) As fibras provocam uma eliminação maior da bile, portanto, mais colesterol é requerido pelo fígado para a síntese 
da bile. Neste caso, há uma redução do colesterol circulante.   
 


