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SISTEMA RESPIRATÓRIO E DIGESTÓRIO 
 
Q.01 - Os fumantes causam maiores danos às suas vias e 
superfícies respiratórias ao introduzir nelas partículas de tabaco 
e substâncias como nicotina em concentrações maiores do que 
as existentes no ar. Estas substâncias inicialmente paralisam os 
cílios na traquéia e brônquios e posteriormente os destroem. 
Além disso, a nicotina provoca a liberação excessiva de 
adrenalina no sangue aumentando o risco de acidentes 
vasculares.  
a) A que tipo de tecido estão associados os cílios?  
b) Qual é a conseqüência da paralisação e destruição dos 

cílios das vias respiratórias?  
c) Explique como os efeitos fisiológicos da liberação da 

adrenalina podem aumentar os riscos de acidentes 
vasculares.  

d) Onde é produzida a adrenalina? 
 
Q.02 - A ingestão de alimentos gordurosos estimula a contração 
da vesícula biliar. A bile, liberada no  
a) estômago, contém enzimas que digerem lipídios.  
b) estômago, contém ácidos que facilitam a digestão dos 

lipídios.  
c) fígado, contém enzimas que facilitam a digestão dos 

lipídios.  
d) duodeno, contém enzimas que digerem lipídios.  
e) duodeno, contém ácidos que facilitam a digestão dos 

lipídios. 
 
Q.03 - As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar 
em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de 
alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está 
relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos 
com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas 
serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, 
como a aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da 
irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. 
A função do aumento das vilosidades intestinais para essas 
serpentes é maximizar o(a) 
a) comprimento do trato gastrointestinal para caber mais 

alimento. 
b) área de contato com o conteúdo intestinal para absorção 

dos nutrientes. 
c) liberação de calor via irrigação sanguínea para controle 

térmico do sistema digestório. 
d) secreção de enzimas digestivas para aumentar a 

degradação proteica no estômago. 
e) processo de digestão para diminuir o tempo de 

permanência do alimento no intestino. 
 
Q.04 - A atividade das enzimas no organismo humano varia em 
função do pH do meio. 
Observe o gráfico: 

 

A curva que representa a variação da atividade da 
quimiotripsina, enzima proteolítica encontrada no suco 
duodenal, é a identificada pela seguinte letra: 
a) W 
b) X 
c) Y 
d) Z 

 
Q.05 - A figura abaixo mostra o aparelho digestório humano. 
Com respeito a este aparelho, assinale a(s) proposição(ões) 
correta(s). 

 
1) A estrutura A indica uma região comum aos aparelhos 
digestório e respiratório. 
2) Os alimentos e os líquidos que entram pela boca são levados 
ao estômago pela estrutura B pela ação da gravidade. 
4) Na cavidade bucal ocorre a ação de enzimas (exemplo: 
ptialina) sobre o amido, transforman-do-o em maltose e 
dextrinas. 
8) O órgão indicado em D produz algumas substâncias que são 
lançadas diretamente no duodeno e outras que são lançadas 
diretamente na corrente sanguínea. 
16) Indivíduos com a doença conhecida como amarelão ou 
ancilostomíase têm em C o local típico da fixação do parasita 
Ancylostoma braziliensis. 
32) Nas paredes do intestino delgado temos a presença das 
vilosidades e, nestas, as células epiteliais se apresentam com 
microvilosidades para aumentar a área de absorção. 
64) Quando existe excesso da glicose no sangue ela é convertida 
em amido no local indicado por D. 
 
Q.06 - No Brasil o número de adeptos do vegetarianismo estrito, 
ou seja, aqueles que somente admitem vegetais na dieta, vem 
crescendo nos últimos anos. Considerando este tipo de dieta e o 
processo de digestão dos alimentos realizado pelos órgãos 
ilustrados abaixo, considere as afirmativas a seguir:  
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0-0) Dietas vegetarianas são ricas em vitaminas, tais como 
Riboflavina (B2) e Filoquinona (K), que são importantes na 
respiração celular e na coagulação sanguínea, respectivamente.  
1-1) O consumo estrito de legumes, frutas, verduras e cereais 
não fornece todos os aminoácidos essenciais, necessários à 
constituição de proteínas e enzimas. Glicose + 2ADP + 2 Pi → 2 
lactato + 2 ATP + 2 H2O + 2 H+  
2-2) Proteínas vegetais ingeridas são degradadas por ação da 
pepsina, produzida pelo órgão “1”, e da quimotripsina e 
tripsina, secretadas pelo órgão “2” no intestino.  
3-3) a ausência do órgão “3”, não compromete a capacidade de 
digerir gorduras vegetais, mas a ausência do órgão “4”, impede 
a secreção de enzimas tais como a RNAse, DNAse e Lipase.  
4-4) a redução cirúrgica do tamanho do órgão “1” em pessoas 
com obesidade mórbida, diminui a produção de gastrina, o que 
leva a redução de peso de forma semelhante a quem somente 
ingere vegetais. 
 
Q.07 - Os tumores desenvolvidos nas vias biliares podem 
provocar diferentes sintomas de acordo com a localização 
específlca. Um individuo acometido por um tumor que obstrua 
o ducto comum (indicado com um círculo na figura a seguir) 
terá como consequência: 

 
a) a evacuação de fezes com grande quantidade de gordura. 
b) o comprometimento da digestão de gorduras e proteínas. 
c) o prejuízo na absorção de aminoácidos. 
d) a lesão das células do duodeno. 

 
Q.08 - Na Copa Libertadores da América de 2012, o time do 
Santos perdeu de 2 a 1 para o Bolívar, da Bolívia, em La Paz. O 
fraco desempenho físico do time santista em campo foi 
atribuído à elevada altitude da cidade, onde os jogadores 
desembarcaram às vésperas do jogo. Duas semanas depois, 
jogando em Santos, SP, o time santista ganhou do Bolívar por 8 
a 0. Considerando a pressão atmosférica, a mecânica e a 
fisiologia da respiração e, ainda, o desempenho físico dos 
jogadores do Santos nesses dois jogos, é correto afirmar que em 
Santos a pressão atmosférica é  

a) menor que em La Paz, o que implica menor esforço dos 
músculos intercostais e do diafragma para fazer chegar aos 
pulmões a quantidade necessária de O2. Disso resulta 
saldo energético positivo, o que melhora o desempenho 
físico dos jogadores quando o jogo acontece em cidades de 
baixa altitude. 

b) maior que em La Paz, o que implica maior esforço dos 
músculos intercostais e do diafragma para fazer chegar aos 
pulmões a quantidade necessária de O2. Em Santos, 
portanto, o maior esforço físico dos músculos envolvidos 

com a respiração resulta na melhora do desempenho físico 
dos atletas no jogo.  

c) menor que em La Paz, o que implica maior esforço dos 
músculos intercostais e do diafragma para fazer chegar aos 
pulmões a quantidade necessária de O2. Tanto em Santos 
quanto em La Paz a quantidade de O2por volume de ar 
inspirado é a mesma, e a diferença no desempenho físico 
dos jogadores deve-se apenas ao esforço empregado na 
respiração.  

d) maior que em La Paz, porém é menor a concentração de 
O2por volume de ar atmosférico inspirado. Em La Paz, 
portanto, o organismo do atleta reage diminuindo a 
produção de hemácias, pois é maior a quantidade de 
O2disponível nos alvéolos. A menor quantidade de 
hemácias resulta no baixo desempenho físico dos 
jogadores.  

e) maior que em La Paz, assim como é maior a concentração 
de O2por volume de ar atmosférico inspirado. Em Santos, 
portanto, com maior disponibilidade de oxigênio, a 
concentração de hemácias do sangue é suficiente para 
levar para os tecidos musculares o O2necessário para a 
atividade física empregada no jogo. 

 
Q.09 - As reações a seguir são fundamentais para o equilíbrio 
ácido-base em mamíferos. 
 

 

Com base nessas reações, conclui-se que um primata, 
introduzido em uma atmosfera rica em CO2, após a absorção 
desse gás, apresentará, como resposta fisiológica imediata, uma 
a) hiperventilação devido à resposta bulbar decorrente do 

aumento da concentração de íons no líquido intracelular. 
b) hiperventilação devido à resposta renal decorrente do 

aumento da concentração de íons no ultrafiltrado 
glomerular. 

c) hipoventilação devido à resposta bulbar decorrente do 
aumento da concentração de no líquido intracelular. 

d) hipoventilação devido à resposta pulmonar decorrente do 
aumento da concentração de nos alvéolos. 

e) hipoventilação devido à resposta renal decorrente do 
aumento no ultrafiltrado glomerular. 

 
Q.10 - O cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes. 
Em cada tragada são inaladas 4.700 substâncias tóxicas. Dentre 
elas temos o monóxido de carbono (CO), que se combina com a 
hemoglobina do sangue e acaba reduzindo a oxigenação 
sanguínea no corpo.  Para que o monóxido de carbono se 
combine com a hemoglobina, é necessário que ocorra o 
processo da hematose. Assinale a alternativa que indica em que 
estrutura anatômica a hematose ocorre, e quais os sistemas 
envolvidos neste processo, na ordem em que são 
respectivamente atingidos, quando o fumante realiza uma 
tragada.  

a) Faringe, circulatório e digestório.  
b) Brônquios, nervoso e digestório.  
c) Bronquíolos, respiratório e nervoso.  
d) Alvéolos pulmonares, respiratório e circulatório.  
e) Bronquíolos, faringe e laringe. 
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GABARITO 
 
Q.01 –  
a) Epitélio.  
b) Sem os cílios que retiram muco e partículas aderidas a ele, os 
resíduos se acumulam nas vias respiratórias.  
c) Pelo aumento da pressão arterial, porque a adrenalina 
provoca vaso-constrição, e aumento da freqüência e da força 
dos batimentos cardíacos .  
d) Na supra-renal. 
 
Q.02 - A bile é um fluído líquido produzido pelo fígado e atua 
como auxiliar na digestão dos alimentos.  Possui uma 
consistência líquida e viscosa, possui sabor amargo e coloração 
amarelo-esverdeada. 
A alternativa E está correta, pois a bile é composta por ácidos e 
sais biliares, água e pigmentos que atuarão na emulsificação das 
gorduras facilitando a atuação das enzimas digestivas no 
duodeno e consequentemente a digestão dos lipídios. 
 
Q.03 - As vilosidades intestinais são dobras da parede interno 
do intestino com a função de aumentar a absorção dos 
nutrientes após a digestão. Nesse caso, quanto maior a 
quantidade de dobras, mais nutrientes a cobra absorve, logo ela 
consegue ficar em um período de jejum mais prolongado. 
RESPOSTA CORRETA:B  área de contato com o conteúdo 
intestinal para absorção dos nutrientes. 
 
Q.04 - Alternativa correta: (B) O pH no interior do duodeno é 
ligeiramente alcalino, apresentando valores entre 7,5 e 8,0. As 
enzimas digestivas que atuam nessa região, portanto, devem 
alcançar atividade máxima dentro dessa faixa de pH. 
 
Q.05 -  
1) A estrutura A indica uma região comum aos aparelhos 
digestório e respiratório. - Correta, trata-se da região da faringe, 
comum aos dois sistemas. 
2) Os alimentos e os líquidos que entram pela boca são levados 
ao estômago pela estrutura B pela ação da gravidade. - Correto, 
tal estrutura é denominada de esôfago. 
4) Na cavidade bucal ocorre a ação de enzimas (exemplo: 
ptialina) sobre o amido, transformando-o em maltose e 
dextrinas. - Correta, enzima também conhecida como amilase 
salivar, que atua em pH neutro como o da saliva. 
8) O órgão indicado em D produz algumas substâncias que são 
lançadas diretamente no duodeno e outras que são lançadas 
diretamente na corrente sanguínea. - Correta, trata-se do 
pâncreas, uma glândula anfícrina que possui sua porção 
endócrina ( que libera sua secreção na corrente sanguínea) e 
uma porção exócrina (que libera a secreção no duodeno). 
16) Indivíduos com a doença conhecida como amarelão ou 
ancilostomíase têm em C o local típico da fixação do parasita 
Ancylostoma braziliensis. - Incorreta, o parasita fixa-se no 
intestino delgado e não no fígado, que é representado pela letra 
C. 
32) Nas paredes do intestino delgado temos a presença das 
vilosidades e, nestas, as células epiteliais se apresentam com 
microvilosidades para aumentar a área de absorção. - Correta, 
são estruturas de especialização que aumenta a capacidade de 
absorção do intestino delgado. 

64) Quando existe excesso da glicose no sangue ela é convertida 
em amido no local indicado por D. - Incorreta, o excesso de 
açúcar é transformado em glicogênio pela ação da insulina, que 
é produzida pelo pâncreas (letra D) , mas não é armazenado 
nele esse excesso. 
 
Q.06 - VFFVF  
Justificativa:  
0-0) Verdadeiro: a vitamina B2 é encontrada em vegetais de 
folha e a vitamina K, em vegetais verdes, tomate e castanha, por 
exemplo. Possuem os papéis descritos acima.  
1-1) Falso: a combinação correta de alimentos de origem 
vegetal preenche as necessidades nutricionais humanas, pois 
todos os vinte aminoácidos, essenciais e não essenciais, podem 
ser encontrados nessa dieta.  
2-2) Falso: o Pâncreas (4) produz e secreta a quimotripsina e a 
tripsina como parte do suco pancreático.  
3-3) Verdadeiro: a Vesícula Biliar (3) somente armazena a Bile 
produzida no fígado, que tem a função de auxiliar na digestão 
de gorduras; as enzimas citadas são presentes no suco 
pancreático (4).  
4-4) Falso: a redução de peso em pessoas que realizaram 
cirurgia de redução de estômago (1) está associada à restrição 
da ingestão dos alimentos, e conseqüente diminuição na 
absorção de nutrientes e calorias. 
 
Q.07 - A 
 
Q.08 - Alternativa E. 
Por estar ao nível do Mar, Santos tem maior pressão 
atmosférica. 
Quando em La Paz, que têm menor concentração de O2, o 
corpo precisa produzir mais hemácias para ter maior eficiência 
no transporte de gases. Como o time chegou na véspera, houve 
pouco tempo para o corpo se adaptar a altitude e tal explica o 
fraco desempenho da equipe. 
 
Q.09 – Gabarito: 
[A] Comentário: O aumento da concentração do CO2 nos 
tecidos do corpo do primata provoca a redução do pH 
sanguíneo para valores inferiores a 7,4 (acidose sanguínea), 
porque o equilíbrio químico é deslocado para a direita, no 
sentido de formar os íons H+ e HCO3 - . Esse fato provocará 
uma resposta bulbar no sentido de aumentar a frequência 
respiratória (hiperventilação) 
 
Q.10 - Gabarito: 
[D] Comentário: A hematose ocorre nos alvéolos pulmonares. 
Os sistemas atingidos durante uma tragadas no cigarro são o 
respiratório e o circulatório. 


