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SISTEMA DIGESTÓRIO 8° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 
 

Lista 04 –  Atividades 
 
01. Explique como acontece a digestão de um bife no corpo humano, desde o momento em que é 

colocado na boca até a absorção de nutrientes. Não deixe de mencionar os órgãos do corpo em que 
ocorre a digestão desse alimento considerando que esse alimento contém, principalmente, proteínas 
e gorduras. 

 
02. Ao fazer uma pesquisa, um aluno encontrou algumas informações em variadas fontes. Quatro 

afirmações lhe chamaram a atenção: 
Afirmação 1: A nutrição é o conjunto de processos realizados pelo sistema digestório. 
Afirmação 2: Os órgãos dos sistemas urinário, cardiovascular e respiratório também participam do 
processo de nutrição. 
Afirmação 3: A dieta humana é carnívora. 
Afirmação 4: A energia para o funcionamento das células é obtida através dos alimentos. 
 
As afirmações corretas são: 
a) 1 e 3    b) 1 e 4    c) 2 e 3    d) 2 e 4 

 
03. De acordo com as nossas aulas, alguns sistemas no organismo se integram para a realização do 

processo de nutrição. Cite-os e explique qual o papel de cada um nesse processo. 
 
04. Considere que você irá realizar a seguinte refeição: 

 

 
 

A digestão desses alimentos ocorrerá especialmente: 
a) Na boca e no pâncreas. 
b) Na boca e no estômago. 
c) No estômago e no intestino delgado. 
d) No intestino delgado e no fígado. 
e) No fígado e no intestino grosso. 

 
05. A imagem a seguir representa o corte transversal do intestino delgado. 

 
Cite em detalhes o nome da estrutura destacada na parede do intestino delgado e explique sua 
importância. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

06. A figura abaixo mostra órgãos do sistema digestório humano. 
 

 
 

Identifique com a letra correspondente, nomeando‐o, 
a) o órgão cuja secreção contém várias enzimas digestivas pancreáticas; 
b) o principal órgão responsável pela absorção de nutrientes; 
c) o órgão em que se inicia a digestão de proteínas; 
d) o órgão que produz substâncias que auxiliam a digestão de gorduras, mas que não produz 

enzimas. 
 
07. A digestão dos alimentos no homem inclui processos mecânicos, químicos e de absorção. A ação 

mecânica da digestão começa com a trituração dos alimentos na boca e continua através de todo o 
trato intestinal, por meio dos diversos movimentos peristálticos.  
 
A figura abaixo indica as porcentagens de alimentos não digeridos em relação ao tempo, durante a 
sua passagem pelo aparelho digestivo. 

 

 
 

Considerando que os alimentos em questão são constituídos por amido, proteínas e gordura, faça o 
que se pede:  
a) Identifique os órgãos representados na figura por I, II, III, IV e V, respectivamente.  
b) Indique o algarismo romano que representa, no gráfico, o órgão do aparelho digestivo onde se 

inicia a digestão química das proteínas. 
c) Explique quais serão os eventos mais importantes que ocorrerão no órgão indicado por V. 
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08. Quando os alimentos passam para o esôfago, uma estrutura de cartilagem fecha a traqueia. Com a 
idade, a perda progressiva do tônus muscular leva a um fechamento incompleto, aumentando o risco 
da passagem de alimentos para a traqueia. Qual o nome dessa estrutura e a justificativa anatômica 
para a sua existência? 

 
09. Considere os seguintes componentes do sistema digestório humano, em ordem alfabética: ânus, 

boca, esôfago, estômago, fígado, glândulas salivares, intestino delgado, intestino grosso e pâncreas. 
a) Durante seu trajeto pelo sistema digestório, o alimento passa pelo interior de quais desses 

componentes e em que sequência? 
b) De que modo o fígado participa da digestão dos alimentos? 

 
10. Em relação ao sistema digestório, responda as seguintes questões: 

a) Na boca ocorrem vários processos digestivos. Quais são eles? 
b) Quais são as glândulas anexas ao tubo digestório humano? 
c) A faringe é um órgão comum a dois sistemas orgânicos. Quais são esses sistemas? 

 


