
 

 

Tarefa 05 – Professor Lúcio 
 
01. (Unesp 2020) O Brasil já é o segundo país que mais realiza a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do 

estômago. 
O paciente consegue emagrecer porque perde a fome radicalmente — a quantidade de comida consumida 
cai a um quarto, em média, por falta de espaço. Apesar dos avanços técnicos e das facilidades, a cirurgia 
está longe de ser uma intervenção simples. 

(Natalia Cuminale. “Emagrecer na faca”. Veja, 13.03.2019. Adaptado.) 
 

Além de aumentar a sensação de saciedade, mesmo com pequena ingestão de alimentos, a redução do 
estômago também reduz a quantidade de suco gástrico secretado pela parede estomacal, comprometendo 
a digestão do alimento nessa porção do aparelho digestório. 
 
A principal enzima digestória do suco gástrico e a estrutura química dos monômeros das moléculas sobre 
as quais atua são 
a) 

 

tripsinae  
 

d)  

tripsina e  
 

b)  

pepsina e  
 

e)  

peptidase e  
 

c)  

pepsina e  
 

  

02. (Fuvest 2020) Indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. A 
principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especialmente na 
idade adulta. A indústria de laticínios beneficia‐se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura nos 
alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando, assim, os produtos 
lácteos sem lactose. 
a)  Considerando que o pH ótimo para funcionamento da lactase é de aproximadamente 7,5,  em que 

região do sistema digestório humano ocorre a atividade dessa enzima? 
b)  A região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região regulatória. Uma mutação (C 

para T) na região destacada na tabela aconteceu há cerca de 10 mil anos em pessoas do norte 
europeu e foi conservada, resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta e 
consequente permanência da habilidade de digerir a lactose. Essa mutação aconteceu em que região 
do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança da característica “Tolerância à lactose 
na idade adulta”? 

Indivíduo Fenótipo Sequência (19 mil nucleotídeos antes do primeiro 
éxon) 

1 Tolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 

2 Tolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 
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4 Tolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG 

4 Intolerante à lactose 
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG 

 
c)  Bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase de levedura (organismo eucariótico) são 

utilizadas para a produção dessa enzima em larga escala. Cite uma manipulação em laboratório 
necessária no gene da lactase de levedura para que ele possa ser expresso em bactérias. Justifique 
sua resposta.  

 
03. (G1 - ifpe2019) Maria Laís vinha sentindo fortes dores no abdômen. Um dia, quando as dores estavam 

ainda mais intensas, ela procurou ajuda médica. Após detalhados exames de sangue e imagem, o médico 
concluiu que seria necessária uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar, que se encontrava com 
muitos cálculos biliares. Para evitar crises recorrentes enquanto aguardava a cirurgia, o médico 
recomendou à Maria Laís uma dieta rigorosa, excluindo da alimentação um determinado grupo de 
alimentos.  

 
Considerando a função do órgão destacado no texto, no processo digestivo, os alimentos que Maria foi 
aconselhada a evitar se referem ao grupo dos   
a) carboidratos.  
b) lipídios.  
c) proteínas.  
d) vitaminas.  
e) ácidos nucleicos. 

 
04. (Enem PPL 2019) Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento: 

Materiais: copo plástico pequeno, leite e suco de limão. 
Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas 
de limão. 
 
Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os 
resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo 
simulado?  
a) Ação da bile sobre as gorduras no duodeno.  
b) Ação do suco pancreático sobre as gorduras.  
c) Ação da saliva sobre os carboidratos na boca.  
d) Ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo.  
e) Ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago.  

 
05. (Enem 2018) Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser 

primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto 
que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. 

 
Esses ácidos atuam no processo de modo a  
a) hidrolisar os lipídios.  
b) agir como detergentes.  
c) tornar os lipídios anfifílicos.  
d) promover a secreção de lipases.  
e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios.  

 
06. (Fepar2018) Observe a seguir o esquema do sistema digestório humano. 
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a)  Descreva os processos físicos e químicos que ocorrem na boca e no estômago, mencionando as 
enzimas participantes, o PH em que atuam e os produtos das reações que promovem. 

b)  Onde atuam a gastrina, a colicistoquinina, a secretina e a enterogastrona e que efeito causam sobre os 
respectivos órgãos-alvo?  

 
07. (Uscs - Medicina 2016) A doença celíaca consiste em uma reação inflamatória nas vilosidades intestinais, 

desencadeada a partir de peptídeos, componentes do glúten presente em alimentos derivados do trigo, 
cevada, centeio, entre outros. 
Peptídeos são moléculas orgânicas caracterizadas pelo agrupamento em sequência de unidades 
moleculares menores. 
 
a)  Qual a unidade molecular dos peptídeos? Quantos tipos diferentes dessa unidade existem no 

organismo humano? 
b) O que são e qual a função das vilosidades intestinais? 

 
08. (Fuvest 2016) A atividade das enzimas é influenciada pelo pH do meio. O gráfico abaixo mostra a 

velocidade de reação de duas enzimas que atuam na digestão humana, pepsina e tripsina. 
 

 
 

Para identificar se um frasco rotulado “Enzima” contém pepsina ou tripsina, foi planejado um experimento 
comquatro tubos de ensaio: dois tubos teste e dois tubos controle. 
 
a)  Complete o quadro abaixo, indicando como deve ser montado cada um dos quatro tubos deensaio do 

experimento. Para cada tubo, devem ser indicadas três condições: 
- adição de enzima ou água esterilizada; 
- tipo de substrato (proteína, amido ou gordura); 
- valor de pH. 

 
 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 
Enzima ou água     
Substrato     
Valor de pH     

 
b)  Qual é o resultado esperado em cada tubo de ensaio, caso o frasco contenha apenas pepsina? 
c)  Em que órgão(s) do sistema digestório humano atuam a pepsina e a tripsina? 

 
 


