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QUESTÃO 01 
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. 
 
QUESTÃO 02 
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. 
 
QUESTÃO 03 
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? 

 
QUESTÃO 04 
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. 

QUESTÃO 05 
O Ministério da Saúde adverte: 
FUMAR PODE CAUSAR CÂNCR DE PULMÃO, BRONQUITE 
CRÔNICA E ENFISEMA PULMONAR. 
 
Os maços de cigarros fabricados no Brasil exibem advertências 
como essa. O enfisema é uma condição pulmonar caracterizada 
pelo aumento permanente e anormal dos espaços aéreos distais 
do bronquíolo terminal, causando a dilatação dos alvéolos e a 
destruição da parede entre eles e formando grandes bolsas, 
como mostram os esquemas a seguir: 
 

 
 
Explique por que as pessoas portadoras de enfisema pulmonar 
têm sua eficiência respiratória muito diminuída. 
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RESPOSTAS 
 
QUESTÃO 01 
Consequências: maior tempo de contato do alimento tanto com 
as enzimas digestivas quanto com as vilosidades do intestino. 
 
QUESTÃO 02 
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. 
 
QUESTÃO 03 
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. 

 
QUESTÃO 04 
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 
sanguínea, sendo, depois, exalado pelos pulmões. 

 
QUESTÃO 05 
Com o rompimento das paredes dos alvéolos e a formação de 
grandes bolsas, a área efetiva de contato para as trocas gasosas 
diminui causando a deficiência respiratória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


