
 

 

                 

            INSTRUÇÕES: LEITURA PRÉVIA DO MATERIAL DIDÁTICO (PÁGINAS  78 ATÉ 93) 

             SUGESTÃO DE VÍDEOS YOUTUBE;   https://www.youtube.com/watch?v=HuX4YySqRmg 

                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=RRQsNB9X21Q 

 
01. (VUNESP) Observe o esquema; 
 
Identifique: 
 
a) os órgãos apontados pelas setas de um a 
sete. 
 
b) o local onde tem início a digestão das 
proteínas. 
 
c) o órgão que produz a bile. 
 
d) a região onde ocorre a absorção dos 
alimentos. 

 

 
02. (FUVEST) Analise o esquema que representa parte do sistema digestivo do homem. 

 
 
a) Qual o nível de acidez (pH) no estômago? 
b) No intestino delgado o pH gira em torno de oito. A que se deve a alcalinidade do meio intestinal? 
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c) Sobre que substrato alimentar atua a pepsina do estômago? 
d) Qual a função da bile produzida pelo fígado? 
 
 
 
03. (UFG) O processo de digestão é fundamental para a 
transformação dos alimentos em moléculas menores que 
podem ser absorvidas e utilizadas para a obtenção da 
energia necessária às funções vitais. 
 
De acordo com a figura a seguir, identifique e nomeie as 
estruturas responsáveis direta ou indiretamente pela digestão 
e absorção de lipídios. 

 

 
 
 
04. (UFV) O esquema abaixo representa uma seção do tubo digestivo humano com alguns anexos. 
Observe as indicações e resolva os itens 

 
a) Cite o nome do substrato digerido pela principal enzima produzida em I. 
b) Qual a função da substância armazenada em IV? 
c) Pacientes com problemas de metabolismo da glicose podem apresentar disfunção de secreção 
endócrina do anexo indicado pelo número por qual número? 
 
 
 
05. (PUC-SP) No esquema abaixo estão representados três tubos de ensaio com seus componentes: 

 
 



Considere que o amido em presença de lugol torna-se azul-violeta, que resultados serão esperados, 
se adicionarmos a cada tubo algumas gotas da solução de lugol? Por quê? 
 
 
06. (PUC-SP) O gráfico abaixo mostra a variação da atividade de uma enzima proteolítica do tubo 
digestivo em função do pH: 

 
a) Qual o nome da referida enzima? 
b) Em que parte do tubo digestivo atua essa enzima? 
 
 
07. (UNICAMP) Uma enzima, extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão, foi purificada, 
dissolvida em uma solução fisiológica com pH oito e distribuída em seis tubos de ensaio. Nos tubos 
dois, quatro e seis, foi adicionado ácido clorídrico (HCl), de modo a se obter um pH final em torno de 
dois. Nos tubos um e dois, foi adicionado macarrão; nos tubos três e quatro, foi adicionada carne; nos 
tubos cinco e seis, foi adicionada manteiga. 
Os tubos foram mantidos por duas horas à temperatura de 36°C. Ocorreu digestão apenas no tubo 
um. 

 
a) Qual foi o órgão do animal utilizado na experiência? 
b) Que alteração é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão 
removido cirurgicamente? Por quê? 
c) Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? 
 
 
08. (FUVEST) Da secreção de certa região do tubo digestivo de um cachorro purificou-se uma enzima. 
Essa enzima foi distribuída por quatro tubos de ensaio contendo as substâncias especificadas na 
figura. Após duas horas, à temperatura de 38ºC, ocorreu digestão apenas no tubo dois. 
 



 
a) De qual região do tubo digestivo foi extraída a secreção? 
b) Que enzima atuou no processo? Justifique sua resposta. 
 
09. (UFRN) Em um experimento, foram retiradas duas amostras do aparelho digestivo humano. Essas 
amostras foram reunidas e eqüitativamente distribuídas em quatro tubos de ensaio, aos quais foram 
adicionados alimentos mantidos em diferentes valores de pH, conforme o quadro abaixo, e 
conservados a 37ºC durante 6 horas. 
 

Tubo de ensaio Alimentos adicionados pH 
I Carne 2,0 
II Carne 7,0 
III Pão 6,8 
IV Pão 3,0 

 

 
Considerando essas informações, responda: 
 
a) Em quais tubos ocorre a digestão? 
b) Quais as enzimas envolvidas e de que órgãos foram retiradas? 
c) Justifique a resposta dada em a. 
 
 
 
10. (FUVEST) Bob Mac Donald comeu um sanduíche de pão e carne. Descreva o processo de 
digestão enzimática desses alimentos na boca, no estômago e no intestino. 
 
 
 
11. (VUNESP) Cerca de dez a quinze horas após a refeição, o que não foi absorvido pelo organismo 
forma as fezes. Pergunta-se: 
 
a) Onde as fezes se formam? 
b) Apesar de serem usados cerca de 10 a 12 litros de água na digestão, menos de 0,1 litro sai com as 
fezes em situações normais. Por quê? 
c) Escreva as funções da bile, das vilosidades do intestino e dos movimentos peristálticos. 
d) Apresente dois fatores que tornam possíveis a digestão e absorção de lipídos no sistema digestório 
humano. 
e) Descreva a atuação de duas enzimas sobre a digestão de proteínas e de carboidratos, 
respectivamente. 
 
 
12. (UNICAMP) No futuro, pacientes com deficiência na produção de hormônios poderão se beneficiar 
de novas técnicas de tratamento, atualmente em fase experimental, como é o caso do implante das 
células ' (beta) das ilhas pancreáticas (ilhotas de Langerhans). 
 
a) Qual a conseqüência da deficiência do funcionamento das células ' (beta) no homem? Explique. 
b) Além das secreções de hormônios (endócrinas), o pâncreas apresenta também secreções 
exócrinas. Dê um exemplo de secreção pancreática exócrina e sua função. 
c) Por que neste caso a secreção é chamada exócrina? 



 
 

 


