
 

 

PROFESSOR FABRÍCIO - 3 COLEGIAL 
 

LISTA 01 - FRENTE E - 19/03 
 
01. O corpo humano apresenta vários sistemas internos, os quais representam conjuntos de diferentes órgãos 

que garantem o funcionamento adequado do nosso organismo. O sistema digestório é o responsável, por 
meio de processos mecânicos e químicos, pela transformação dos alimentos em substâncias pequenas o 
suficiente para serem absorvidas e levadas, pelo sangue, para todo o corpo. As enzimas são responsáveis 
pela digestão química dos alimentos, os quais são agrupados basicamente em proteínas, gorduras, 
carboidratos, sais minerais e vitaminas. Depois de tudo isso, o sistema digestório elimina pelas fezes aquilo 
que não foi aproveitado. 
Cite quais são as principais estruturas que compõem o sistema digestório humano e quais são as principais 
enzimas que atuam na digestão química, que tipo de alimento elas quebram e onde são produzidas. 

 
02. Durante a digestão, o alimento é transportado ao longo do tubo digestório por meio de contrações 

involuntárias denominadas peristaltismo, o que impede o refluxo do alimento. Para tanto, essas contrações 
são mantidas até a chegada do alimento ao intestino delgado, onde diminuem de intensidade. 
Aponte duas consequências da redução do peristaltismo no intestino delgado que favorecem a digestão e 
absorção dos alimentos. 

 
03. Analise as informações nutricionais presentes em uma embalagem de farinha de trigo. 
 

 
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2 000 kcal, ou 8 400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
(www.selmi.com.br) 

 
a) O principal carboidrato presente na farinha de trigo é um polímero natural. Seu consumo por 

diabéticos deve ser muito bem controlado, uma vez que sua hidrólise no organismo humano gera um 
produto cujo metabolismo depende de insulina, hormônio de produção deficiente nos diabéticos. 
Qual é esse polímero natural? Qual é o produto resultante da hidrólise desse polímero no organismo 
humano? 

b) Calcule a massa de ferro, em gramas, presente em um pacote de 1,0 kg dessa farinha de trigo. 
Sabendo que a constante de Avogadro é 6,0 1023 mol–1, calcule o número de átomos desse elemento 
existente nesse pacote. 

 
04. O pâncreas é uma grande glândula situada paralelamente ao estômago e abaixo dele. As enzimas 

digestivas pancreáticas são secretadas pelos ácinos pancreáticos, enquanto grande quantidade de 
bicarbonato de sódio é secretada pelos ductos pequenos e maiores que se originam dos ácinos. Após a 
entrada do quimo no intestino delgado, a secreção pancreática fica abundante, principalmente em resposta 
ao hormônio secretina, secretado quando o quimo vindo do estômago penetra no duodeno. 
a) Explique de que forma a grande quantidade de íons bicarbonato presente na secreção pancreática 

contribui para a digestão dos nutrientes. 
b) Nomeie o hormônio que, assim como a secretina, chega ao pâncreas pela circulação sanguínea e 

provoca a secreção de enzimas digestivas pancreáticas. 
c) A enzima proteolítica mais abundante do suco pancreático é a tripsina, sintetizada nas células 

pancreáticas na forma inativa de tripsinogênio. 
Indique em que local do tubo digestório o tripsinogênio é ativado e explique como se dá essa ativação 
enzimática. 
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05. 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. 

 
S.S. Mader. Biology, 2010. Adaptado. 

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

tubos de ensaio 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. 

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? 

 
06. Dentre os distúrbios mais comuns do aparelho digestório, pode-se citar a intolerância à lactose. A 

incapacidade do organismo em digerir essa molécula provoca dores abdominais, náuseas e diarreias. 
Aponte o fator responsável pela incapacidade de digerir a lactose e identifique o suco digestório que estará 
modificado em um paciente com esse distúrbio. 
 
Cite, ainda, a região do tubo digestório em que a lactose é degradada em uma pessoa saudável e indique 
os produtos da sua digestão. 

 
07. Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido em seres 

humanos. Para isso, foram utilizados quatro tubos de ensaio, cada um contendo pequena concentração de 
amido, igual a 0,05 mg/mL, e excesso de enzima digestiva em relação a esse substrato. O experimento 
consistia em adicionar uma gota de solução de iodo a cada um dos tubos de ensaio. Observe, abaixo, as 
condições experimentais empregadas: 

 

 
Cite o nome de uma enzima, encontrada no tubo digestório humano, que poderia ser utilizada no 
experimento para hidrolisar o amido. 
Ao reagir com o iodo, o amido assume coloração azulada. Identifique o único tubo de ensaio que não 
apresentará tal coloração e justifique sua resposta em função das duas condições experimentais 
empregadas. 
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08. A figura abaixo mostra órgãos do sistema digestório humano. 

 
 

Identifique com a letra correspondente, nomeando‐o, 
a) o órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas; 
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. 

 
09. “O consumo de fibras alimentares, sobretudo fibras solúveis, diminui os níveis de colesterol plasmático. 

Elas ligam-se a sais biliares, aumentando a sua excreção. Os sais biliares perdidos nas fezes são repostos a 
partir do colesterol, o que diminui o teor de colesterol circulante. Além disso, a fermentação das fibras 
pelas bactérias intestinais produz ácidos graxos de cadeia curta que parecem inibir a síntese de colesterol 
no fígado.” (Adaptado de Anita Marzzoco e Bayardo B. Torres, Bioquímica Básica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007, p. 249.) 
a) Por que pode ser benéfico o consumo de um alimento que contribua para a redução do colesterol 

circulante? Além da ingestão de fibras, de que outra maneira pode-se reduzir o colesterol circulante? 
b) Qual a função dos sais biliares na digestão dos alimentos? 

 
10. Leia a tirinha a seguir. 
 

 
(Disponível em: <http://depositodo calvin.blogspot.com.br/2009/01/ 

calvin-haroldo-tirinha-537.html>. Acesso em: 7 out. 2013.) 
 

Com base na tirinha e considerando que a maioria das sobremesas conhecidas leva em sua composição 
principalmente carboidratos, responda aos itens a seguir. 
a) Em quais órgãos do sistema digestório ocorre a digestão dos carboidratos? 
b) Caso o personagem da tirinha mantivesse sua dieta “sobremesariana”, esse hábito aumentaria a 

chance de desenvolver diabetes melito. 
Nessa situação, qual dos dois tipos de diabetes melito o personagem poderia desenvolver? 
Explique a diferença entre os dois tipos de diabetes melito. 
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LISTA 02 - FRENTE E - 26/03 
 
01. A ausência da proteína dineína, importante para o bom funcionamento de flagelos e cílios, é uma 

consequência de um distúrbio hereditário em seres humanos. 
Indique o motivo pelo qual essa alteração genética resulta em frequentes problemas respiratórios nos seus 
portadores. Em seguida, relacione esse distúrbio com a infertilidade em indivíduos do sexo masculino. 

 
02. Um mergulhador inexperiente, trabalhando no conserto de uma tubulação submarina, teve o suprimento de 

oxigênio interrompido. Após alguns minutos nesta situação, ele foi resgatado para a superfície e, quando 
isso ocorreu, ele passou a apresentar a frequência respiratória aumentada. Contudo, pouco tempo após o 
resgate, a frequência respiratória desse mergulhador voltou ao normal. 

 
Com base na descrição acima, responda: 
a) Durante o período em que esse mergulhador ficou sem oxigênio, quais foram as alterações fisiológicas 

observadas no sangue e no sistema nervoso central, responsáveis pelo aumento de sua frequência 
respiratória? 

b) Quais são os mecanismos neurofisiológicos, envolvidos no processo de restabelecimento da frequência 
respiratória do mergulhador? Explique-os. 

 
03. Observe a figura. 
 

 
(http://images.google.com.br/. Adaptado.) 

A figura sugere que as árvores, e por implicação a floresta amazônica, representam o pulmão do mundo e 
seriam responsáveis pela maior parte do oxigênio que respiramos. No que se refere à troca de gases com a 
atmosfera, podemos dizer que as árvores têm função análoga à do pulmão dos vertebrados e são 
produtoras da maior parte do oxigênio que respiramos? Justifique sua resposta. 

 
04. (...) a Fifa decidiu ratificar a proibição de jogos internacionais em estádios localizados em altitudes acima 

de 2 750 metros. Para a Fifa, partidas internacionais acima desta altitude serão disputadas apenas após 
um período mínimo de adaptação de uma semana para os atletas. No caso de um jogo a mais de 3 mil 
metros do nível do mar, este período de aclimatação sobe para pelo menos duas semanas. 

(www.globoesporte.globo.com. Acessado em 15.03.2008.) 
 

Fifa suspende a proibição de partidas em altas altitudes, atendendo à pressão dos países sul-americanos 
(…) O presidente da entidade anunciou que a suspensão da proibição é temporária. 

(www.esporte.uol.com.br/futebol. Acessado em 25.05.2008.) 
 
Com base nos conhecimentos sobre circulação e respiração humanas, justifique a posição anterior da Fifa 
que permitiria que jogos de futebol fossem realizados em locais de elevada altitude apenas após um 
período de adaptação dos atletas. 

 
05. As macromoléculas (polissacarídeos, proteínas ou lipídios) ingeridas na alimentação não podem ser 

diretamente usadas na produção de energia pela célula. Essas macromoléculas devem sofrer digestão 
(quebra), produzindo moléculas menores, para serem utilizadas no processo de respiração celular. 
a) Quais são as moléculas menores que se originam da digestão das macromoléculas citadas no texto? 
b) Como ocorre a “quebra” química das macromoléculas ingeridas? 
c) Respiração é um termo aplicado a dois processos distintos, porém intimamente relacionados, que 

ocorrem no organismo em nível pulmonar e celular. Explique que relação existe entre os dois 
processos. 
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06. O professor de um cursinho pré-vestibular criou a seguinte estrofe para discutir com seus alunos sobre um 
dos tipos de célula do tecido sanguíneo humano. 
 
Eu sou célula passageira 
Que com o sangue se vai 
Levando oxigênio 
Para o corpo respirar 
 
De acordo com a composição do tecido sanguíneo humano e considerando que o termo "passageira" se 
refere tanto ao fato de essas células serem levadas pela corrente sanguínea quanto ao fato de terem um 
tempo de vida limitado, responda: 
 
a) Que células são essas e em que órgão de um corpo humano adulto e saudável são produzidas? 
b) Considerando a organização interna dessas células, que característica as difere das demais células do 

tecido sanguíneo? Em que essa característica contribui para seu limitado tempo de vida, de cerca de 
120 dias? 

 
07. Uma pessoa que vive numa cidade ao nível do mar pode ter dificuldade para respirar ao viajar para La Paz, 

na Bolívia (cerca de 3600 m de altitude). 
Qual é o efeito da pressão parcial de oxigênio, em La Paz, sobre a difusão do oxigênio do pulmão para o 
sangue, em comparação com o que ocorre ao nível do mar? Como o sistema de transporte de oxigênio 
para os tecidos responde a esse efeito, após uma semana de aclimatação do viajante? 

 
08. As trocas gasosas ocorrem, obrigatoriamente, por meio da difusão dos gases respiratórios, através de uma 

membrana semipermeável, imersa na água. Nos animais mais primitivos, como os poríferos e os cnidários, 
as trocas gasosas são feitas por difusão, através da superfície do corpo, e são conhecidas como trocas 
cutâneas ou tegumentares. Alternativamente, grupos animais mais elaborados, como moluscos, 
artrópodes, aves e mamíferos, exibem estruturas especializadas para a realização das trocas gasosas. 
Dê o nome e caracterize as estruturas de trocas gasosas dos animais em relação ao modo pelo qual fazem 
essas trocas e em relação a como os gases são distribuídos pelo corpo do animal. Além disso, apresente, 
pelo menos, um exemplo de animal para cada uma das estruturas de trocas gasosas. 

 
09. Em todo o mundo, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável. Além dos prejuízos 

causados pela nicotina e outros componentes, os fumantes apresentam um acúmulo de monóxido de 
carbono (CO) no sangue, que pode levar à hipóxia, ou seja, menor oxigenação dos tecidos. 

 
Considere, no gráfico, as curvas de saturação da oxi-hemoglobina de dois indivíduos, A e B, de mesmo 
sexo, idade, peso e altura. Um desses indivíduos não fuma e o outro é fumante crônico. 
 

        
pressão de oxigênio (mmHg) 

 
Com base na análise das curvas, identifique o indivíduo fumante. Explique, ainda, por que o acúmulo de CO 
pode levar à hipóxia nos tecidos. 
Sabendo que o CO pode se ligar à enzima citocromo-c-oxidase e inibi-la, indique a etapa do metabolismo 
aeróbico que será prejudicada pela presença desse gás e uma consequência direta de seu acúmulo para as 
células afetadas. 
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10. Os mergulhadores de profundidade rasa, ou seja, de menos de 7 m, com o objetivo de aumentar o tempo 
de permanência em apneia sob a água, realizam a manobra conhecida como hiperventilação: inspirar 
rapidamente, várias vezes, a fim de remover da corrente sanguínea uma quantidade de CO2 maior do que 
o organismo é capaz de produzir. No entanto, como a concentração de CO2 é responsável por produzir a 
necessidade de respirar, essa mesma manobra pode, também, provocar desmaios sob a água, com risco 
de morte para o mergulhador que a pratica. Observe nos gráficos as diferentes concentrações de O2 e CO2 
em duas situações de mergulho. 

 

 
 

Indique a principal estrutura do sistema nervoso central envolvida no controle involuntário da respiração e, 
também, a principal alteração do sangue detectada por essa estrutura. 
Em seguida, com base nos gráficos, explique por que, ao realizarem a hiperventilação, esses 
mergulhadores podem sofrer desmaios. 

 
GABARITO:  

LISTA 01 - FRENTE E - 19/03 
 
01. As estruturas do trato digestório são: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, 

reto e ânus. 1) Ptialina ou amilase salivar, produzida nas glândulas salivares, atua sobre o amido; 2) 
Pepsina, atua sobre as proteínas e é produzida no estômago; 3) Sacarase atua sobre a sacarose, lactase 
atua sobre a lactose; maltase atua sobre as maltoses, dipeptidase atua sobre as proteínas, lipase entérica 
atua sobre os lipídios, nucleotidase atua sobre os nucleotídeos; todas são produzidas no intestino delgado; 
4) Amilase pancreática atua sobre o amido, lipase pancreática atua sobre os lipídios e tripsina e 
quimiotripsina atuam sobre as proteínas; todas são produzidas no pâncreas. 

 
02. Consequências: maior tempo de contato do alimento tanto com as enzimas digestivas quanto com as 

vilosidades do intestino. 
 
03.  

a) O polímero é o amido e o produto da sua hidrólise é a glicose. 
(C6H10O5)n + n H2O   n C6H12O6 
amido                             glicose 

b) Pela tabela fornecida, tem-se que: 
                   50 g de farinha de trigo ––– 2,1 mg de Fe 
1 kg   1000 g de farinha de trigo ––– x mg 
x = 42 mg de Fe 
1 mol de Fe ––––– 56 g –––– 6,0 1023 átomos de Fe 
42 10–3 g ––––– x átomos de Fe 
x = 4,5 1020 átomos de Fe 

 
04.  

a) Os íons bicarbonato contribuem para a neutralização da acidez do quimo transportado do estômago 
para o duodeno, estabelecendo o pH apropriado para a ação das enzimas digestivas pancreáticas que 
operam em um meio ligeiramente alcalino (ou neutro) no pH de 7,0 a 8,0. 

b) O hormônio que chega ao pâncreas junto com a secretina é o hormônio colecistocinina / 
colecistoquinina (CCK). 

c) O tripsinogênio é ativado no duodeno pela enzima enteroquinase, secretada pela mucosa intestinal. O 
tripsinogênio pode ser ativado, autocataliticamente, pela própria tripsina já formada. 

 
05.  

a)
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b) De acordo com os dados do quadro acima tem-se: 
Tubo 1 - haverá digestão das proteínas, pois o pH 2 é ideal para a ação da pepsina. 
Tubos 2 e 4 – não haverá digestão, pois não há enzima (tubos controles). 
Tubo 3 – não haverá digestão, pois o pH 8 não é ideal para a ação da pepsina. 

c) A pepsina atua no estômago e a tripsina, no intestino delgado. 
 
06. Ausência de lactase. 

Suco entérico. 
Intestino delgado. 
Glicose e galactose. 

 
07. Ptialina ou amilase salivar 

Tubo 1 
Uma das possibilidades: 
• A atividade ótima da enzima ocorre em 37 ºC e em pH neutro. 
• A enzima não degrada o amido em temperaturas muito altas ou muito baixas nem em pH ácido. 

 
08.  

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

 
09.  

a) Porque a redução nos níveis de colesterol circulante diminui a possibilidade de deposição de gordura 
nas paredes dos vasos, diminuindo os riscos de patologias cardiovasculares. O colesterol também pode 
ser reduzido por meio de dieta e de atividades físicas. 

b) Os sais biliares emulsificam gorduras, facilitando sua digestão e absorção. 
 
10.  

a) Os órgãos do sistema digestório envolvidos com a digestão de carboidratos são a boca e o intestino 
delgado (duodeno). 

b) Diabetes melito tipo II. O diabetes melito tipo I ou juvenil deve-se à morte de grande quantidade de 
células beta do pâncreas, que resulta na deficiência da produção de insulina. Já no diabetes melito tipo 
II, a pessoa apresenta níveis praticamente normais de insulina no sangue, entretanto sofre redução do 
número de receptores de insulina presentes nas células-alvo, não respondendo adequadamente ao 
hormônio. 

 
LISTA 02 - FRENTE E - 26/03 

 
01. Motivo: o não funcionamento dos cílios favorece o acúmulo de muco ou impurezas nas vias aéreas / 

respiratórias. 
Relação: esse distúrbio provoca baixa mobilidade dos espermatozoides, comprometendo seu deslocamento 
para a fecundação. 

 
02.  

a) Aumento de gás carbônico  aumento da acidez/acidose sanguínea  redução de oxigênio  
estimulação do centro respiratório (localizado)  aumento da frequência respiratória. 

b) O restabelecimento da freqüência respiratória foi possível porque a hiperventilação provocou redução 
nos níveis sanguíneos de gás carbônico, o que reduziu a acidez do sangue, além de aumentar os níveis 
de oxigênio. Esses efeitos levarão a uma reduzida ativação do centro respiratório (bulbo), o que 
normalizará a freqüência respiratória. 

 
03. Como a floresta amazônica é uma comunidade clímax, está em equilíbrio com o ambiente e, portanto, não 

é o pulmão do mundo. Estando em equilíbrio, todo O2 produzido na atividade fotossintética amazônica é 
consumido pelos seres aeróbios da própria floresta. 
Em relação à respiração podemos afirmar que a árvore é análoga ao pulmão dos vertebrados porque 
ambos retiram O2 do ar atmosférico e fornecem CO2 ao mesmo. 
Em relação à fotossíntese a planta não é análoga ao pulmão dos vertebrados porque ela retira CO2 do ar e 
fornece O2 ao mesmo. 
O produtor da maior parte do oxigênio que respiramos é o fitoplâncton. 

 
04. Em altas altitudes o oxigênio é rarefeito. O período de adaptação dos atletas é necessário, pois nele ocorre 

a produção de uma quantidade adicional de hemácias, que resulta em melhor oxigenação dos seus tecidos. 
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05.  
a) As moléculas menores que se originam da digestão das macromoléculas (polissacarídeos, proteínas e 

lipídios) são, respectivamente, monossa carídeos (como a glicose), aminoácidos, monoglicerídeos, 
glicerol e ácidos graxos. 

b) A quebra química ocorre na presença de água (hidrólise) e de enzimas específicas para cada substrato 
a ser digerido. 

c) A respiração pulmonar permite a entrada de O2 no organismo para que este atinja as células, onde 
ocorrerá a respiração aeróbica celular, que liberará CO2 para a corrente sangüínea, sendo, depois, 
exalado pelos pulmões. 

 
06.  

a) Trata-se de uma hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho. Ela é produzida pelo tecido conjuntivo 
hematopoético mieloide, localizado na medula óssea vermelha. 

b) A hemácia do mamífero é anucleada, rica em hemoglobina e transporta O2 no corpo. Os leucócitos, 
diferentemente da hemácia, são nucleados, não possuem hemoglobina e atuam na defesa do 
organismo.  
Uma hemácia humana adulta não apresenta núcleo e, consequentemente, vive apenas de 90 a 120 
dias, pois seu metabolismo é diferente do encontrado nas células nucleadas. 

 
07. O ar em La Paz é rarefeito. A pressão parcial de oxigênio é de 102,5 mmHg e, consequentemente, a 

difusão do oxigênio do pulmão para o sangue é menor, quando comparada com o que ocorre no nível do 
mar. Durante a aclimatação do indivíduo, a medula óssea vermelha acelera a produção de hemácias, para 
fornecer aos tecidos a quantidade necessária de oxigênio às células do corpo. O transporte de oxigênio pela 
hemoglobina pode ser equacionado por: 

Hb + O2    HbO2 
Com a diminuição de O2, o transporte de oxigênio é menor e, portanto, haverá formação de maior 
quantidade de hemoglobina pelo organismo do viajante. Isso provoca um aumento da concentração de 
HbO2. 

 
08. Brânquias: trocas com o meio aquático; está ligada a um sistema de circulação; bivalves, crustáceos e a 

maioria dos peixes. 
Pulmões foliáceos: trocas com o meio aéreo; sacos abertos para o exterior. Apresentam um revestimento 
interno muito dobrado, que permite a difusão dos gases respiratórios entre o sangue e o ar; aranhas e 
escorpiões. 
Traqueias: trocas com o meio aéreo; invaginações da parede externa do corpo, formando um sistema de 
canais ramificados que vão até bem perto das células, nas quais as trocas gasosas ocorrem diretamente 
com o ar, o sangue não transporta gases; insetos e miriápodes. 
Pulmões: trocas com o meio aéreo; associado a um sistema circulatório e a mecanismos de ventilação que 
fazem a movimentação do ar; peixes pulmonados, anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos.  

 
09. Indivíduo fumante: A. 

A formação da carboxi-hemoglobina aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, diminuindo sua 
liberação para os tecidos. 
Etapa: cadeia respiratória / cadeia de transporte de elétrons. 
Consequência: redução da síntese de ATP / interrupção no transporte de elétrons. 

 
10. Bulbo. 

Uma das respostas: 
• redução do pH no sangue 
• aumento da concentração de CO2 
 
Como os níveis de CO2 elevados demoram mais a ser alcançados, a zona de desmaio por falta de oxigênio 
é atingida antes da sensação urgente de respirar. 

 
  
 


