
 

LISTA DE EXERCÍCIOS BIOLOGIA – SELMO 

 

 

 

MÓDULO: 01 FRENTE: E 
 
QUESTÃO 01 
A figura abaixo apresenta alguns órgãos encontrados na cavidade 
abdominal 

 
 
Com relação às partes indicadas pelas setas, é correto afirmar que:  
A) 1 recebe alimentos absorvidos em 5.  
B) 2 e 3 levam alimentos para 1 e 4, respectivamente.  
C) 4 produz hormônios e não atua na digestão.  
D) 5 envia alimentos e líquidos digestivos para 6.  
E) 5 e 6 atuam na digestão e na produção de hormônios. 
 
Gabarito: E 
a) A estrutura apontada pela seta 1 corresponde à vesícula biliar que 

armazena a bile produzida pelo fígado. 
b) A seta 2 aponta para o canal que leva a bile até o duodeno 

apontado pelo número 3. 
c) O número 4 corresponde ducto pancreático que conduz o suco 

pancreático até o duodeno. 
d) O número 5 é o pâncreas, uma glândula mista, responsável pela 

produção de hormônios e enzimas e enzimas digestivas que irão 
atuar no duodeno (3). 

e) O número 5 corresponde ao pâncreas responsável pela produção 
de hormônios (Insulina e Glucagon), de bicarbonato e enzimas 
pancreáticas que irão atuar na digestão dos alimentos que chegam 
ao duodeno e o número 6 aponta para o estômago que além de 
produzir enzima pepsinogênio, que será ativa para pepsina, 
também produz o hormônio gastrina que estimula a produção de 
suco gástrico. 

 
 
QUESTÃO 02 - (Fuvest-modificado) 
Qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório: a 
remoção dos vinte e cinco centímetros iniciais do intestino delgado 
(duodeno) ou a remoção de igual porção do início do intestino grosso? 
Justifique 
 
Gabarito 
A remoção dos 25 centímetros iniciais do duodeno teria um impacto 
maior na função do sistema digestório já que essa porção inicial do 
intestino delgado, é exatamente o local onde atuam o suco pancreático 
e o suco entérico com a liberação e ação de diversas enzimas 
digestivas. Além da ação da bile, que provoca a emulsificação das 
gorduras. Cabe ao intestino grosso apenas a função de absorção final 
de água e sais. 
 


