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Lista 04 – Gabarito 

 
01. A digestão do bife se inicia com a mastigação, que provoca a digestão mecânica do alimento pelos 

dentes e sua umidificação pela saliva. O alimento segue pelo esôfago até chegar ao estômago, no 
qual ocorre a digestão química das proteínas pelo suco gástrico. No intestino delgado, ocorre, por 
ação dos sucos pancreático, entérico e da bile, a digestão do restante das proteínas e dos lipídeos. 
Os produtos da digestão são absorvidos, em sua maioria, no intestino delgado. No intestino grosso 
ocorre a absorção da água e a eliminação de materiais não digeridos e não absorvidos. 

 
02. Alternativa correta: Letra D. 
 
03. Sistemas digestório, respiratório, cardiovascular e urinário. O sistema digestório atua na captação, 

processamento e transformação do alimento para que seus nutrientes possam ser absorvidos e 
utilizados pelas células. O sistema respiratório atua na captação do gás oxigênio que, combinado 
com nutrientes, participa do processo de liberação de energia para as células; também participa na 
liberação de gás carbônico para o ambiente. O sistema cardiovascular possui a função de transportar 
substâncias como o gás oxigênio e os nutrientes vindos da alimentação a todas as células. Por fim, a 
eliminação de substâncias tóxicas produzidas pelas atividades celulares é realizada pelo sistema 
urinário. 

 
04. Alternativa correta: Letra B. 
 
05. A estrutura em detalhe representa uma microvilosidade. As microvilosidades da parede interna do 

intestino delgado são pequenas dobras (projeções) que aumentam a superfície de contato deste 
órgão com os alimentos, promovendo maior absorção de nutrientes. 

 
06. a) Letra D – pâncreas. 

b) Letra E – intestino delgado. 
c) Letra H – estômago. 
d) Letra B – fígado. 

 
07. a) I= boca; II= Esôfago; III= Estômago; IV = Intestino delgado; V= Intestino grosso  

b) O número III – Estômago. 
c) Absorção de água e de alguns eletrólitos; síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias que 

compõem a nossa microbiota intestinal; formação do bolo fecal, e, eliminação dos resíduos 
oriundos da digestão (defecação). 

 
08. Epiglote. Essa estrutura impede a passagem de alimento para a traqueia quando se fecha, 

permitindo a passagem para o esôfago e evitando o engasgo.  
 
09. a) O alimento passa, na sequência, pelos seguintes órgãos do aparelho digestório humano: 

Boca  Esôfago  Estômago  Intestino delgado  Intestino grosso  Ânus. 
b) O fígado, através da produção da bile, promove a emulsificação das gorduras, facilitando a ação 

das enzimas digestórias produzidas no pâncreas e intestino delgado que digerem os lipídeos. 
 
10. a) Mastigação, insalivação e digestão do amido por ação da ptialina (amilase salivar). 

b) Glândulas salivares, fígado e pâncreas. 
c) Sistema digestório e sistema respiratório. 

 


