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ESTILO UFU 
 
Q.01-Na constituição da massa corpórea de um homem adulto, 
encontra-se uma quantidade de 40 a 60% de água. A maior 
parte dessa água está localizada na(o) 
A)  muco salivar. 
B)  líquido linfático. 
C) meio intracelular. 
D) plasma sanguíneo. 
E)  secreção intestinal. 
 
Q.02-O cálcio é o mineral essencial à saúde dos ossos e costuma 
ser o maior problema na dieta vegetariana estrita, aquela que 
não inclui qualquer tipo de laticínio. Por isso, deve-se investir 
em uma alimentação rica em couve, rúcula, quiabo e brócolis 
para assegurar a dose diária de cálcio. Deve-se, também, evitar 
consumi-los com espinafre, acelga e folhas de beterraba, 
porque são ricas em ácido oxálico, que dificulta a assimilação do 
nutriente. Vegetarianos, no que ficar de olho. Saúde é vital. São 
Paulo: Abril, n.415, abr. 2017, p.35 O cálcio não só é essencial 
para a manutenção dos ossos como também contribui, 
diretamente, com outras importantes funções do corpo 
humano. 
Pode-se citar como exemplo dessas funções 
 
A) transporte de gases respiratórios associado à hemoglobina. 
B) produção de células gaméticas por meiose durante etapa 

da gametogênese. 
C) participação na cascata metabólica que promove a 

coagulação sanguínea. 
D)  degradação e excreção da bilirrubina no interior das células 

hepáticas. 
E) formação das fibras colágenas depositadas na matriz 

intercelular do tecido conjuntivo. 
 
Q.03-A paratireoidectomia é a cirurgia de retirada das 
paratireoides indicada em casos de disfunção dessas glândulas. 
Após essa cirurgia, os pacientes são obrigados a ingerir 
substâncias ou medicamentos para controlar os sintomas de 
fraqueza e câibras musculares. Os medicamentos a serem 
ingeridos devem ser ricos na seguinte substância: 
A) Alumínio  
B) Ferro  
C) Cálcio 
D) Iodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-É comum ouvir as pessoas comentarem que sentem o 
tempo passar de maneira descontrolada e que, mal a semana 
começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de semana, 
com muitas ocupações e pouco tempo para realizá-las. Assim, 
negligenciam até cuidados básicos como a atenção para as 
necessidades de água do corpo, que mais cedo ou mais tarde, 
podem resultar numa desidratação que pode evoluir para 
insuficiência renal e morte. 
A água no contexto fisiológico é importante para o corpo 
humano porque: 
I. É o meio onde ocorre o transporte de nutrientes, reações 
metabólicas e transferência de energia. 
II. O déficit de água acarreta aumento na concentração dos sais 
no meio extracelular, provocando redução do volume do meio 
intracelular. 
III. Solubiliza todas as macromoléculas, necessitando-se ingerir 
uma quantidade de água superior à perdida diariamente a fim 
de manter o balanço hídrico. 
IV. Os rins necessitam de líquido, especialmente água, para 
retirar as impurezas do sangue e controlar a pressão arterial. 
Estão CORRETAS as sentenças: 
 
A) I e II somente. 
B)  II, III e IV. 
C)  III e IV somente. 
D)  I, II e IV. 
E)  II e IV somente. 
 
Q.05 (UERJ)Lipases são enzimas relacionadas à digestão dos 
lipídios, nutrientes que, em excesso, levam ao aumento da 
massa corporal. Certos medicamentos para combate à 
obesidade agem inibindo essas enzimas. Assim, como não há 
digestão de parte da gordura ingerida, há menor absorção 
desses nutrientes, contribuindo para o controle do peso. Com 
base nessas informações, conclui-se que tais medicamentos 
agem principalmente sobre as enzimas produzidas pelo seguinte 
órgão: 
 
A) Fígado 
B) jejuno 
C) Pâncreas 
D) Estômago 
 
Q.06- (UERJ) 
O suco gástrico contém um ácido, produzido pelas células da 
parede do estômago, que desempenha papel fundamental para 
a eficiência do processo digestório no ser humano. O consumo 
excessivo de antiácidos pode interferir na atuação do suco 
gástrico, prejudicando o funcionamento normal do estômago. s 
duas principais funções do estômago prejudicadas por esse uso 
excessivo são 
A) emulsificação de gorduras – absorção de aminoácidos. 
B) quebra de moléculas de carboidratos – produção de muco. 
C) transformação de pepsinogênio em pepsina – eliminação 

de micro-organismos. 
D) digestão de compostos carboxílicos – manutenção de pH 

adequado à absorção. 
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Q.07- (UFMG)Observe a figura a seguir: 

 
Nessa figura, estão representadas glândulas do sistema 
digestório cuja enzima típica atua sobre um substrato que 
resulta em um produto. A alternativa que mostra a relação 
CORRETA entre o substrato e seu respectivo produto é 
 
A) amido e maltose. 
B) gorduras e ácidos graxos. 
C) lactose e galactose. 
D) peptídeos e aminoácidos. 
E) sacarose e glicose. 
 
Q.08-(PUC MG) 
Assinale a alternativa que não contém um hormônio envolvido 
na digestão humana. 
A) Gastrina 
B) Secretina 
C) Colecistocinina 
D) Enterogastrona 
E) Tripsina 
 
Q.09- (UECE) 
O quilo, produto da digestão, é composto pelos nutrientes 
transformados em moléculas muito pequenas, mais as 
vitaminas e sais minerais. As substâncias que formam o quilo 
podem ser absorvidas pelo organismo, por meio das vilosidades 
do intestino delgado. Uma amostra de quilo retirada do 
intestino de uma mulher que havia almoçado mostrou-se rica 
em aminoácidos e glicose, portanto é possível inferir 
acertadamente que essa pessoa alimentou-se de: 
A) proteínas e ácidos graxos. 
B) lipídios e amido. 
C) lipídios e carboidratos. 
D) proteínas e carboidratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 10 - (OBB) 

 
O órgão estimulado pela secreção do hormônio secretina é o: 
A) K   
B) C   
C) D   
D) E   
E) F 
 

ESTILO ENEM 
Q.11-(OBB) 
Relacione os hormônios digestivos abaixo com suas respectivas 
funções: 
 

1.Gastrina (  ) inibe a motilidade estomacal 

2.Enterogastrona (  ) estimula a produção de pepsina 

3.Colecistocinina (  ) estimula da produção de NaHCO3 

4.Secretina (  ) estimula a liberação de bile 

  

A) 1, 2, 3 e 4 
B) 2, 1, 3 e 4 
C) 2, 1, 4 e 3 
D) 1, 2, 4 e 3 
E) 4, 3, 2 e 1 
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Q.12- (Enem)  
A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam 
em posição de destaque como substância essencial à vida. 
Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas 
biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado 
valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-
se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido 
em seu ponto de ebulição, por unidade de massa, para 
convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da 
água é igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-
química mencionada no texto confere à água a capacidade de  
 
A) servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese.  
B) funcionar como regulador térmico para os organismos vivos.  
C) agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais.  
D) transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais.  
E) funcionar como mantenedora do metabolismo nos 
organismos vivos. 
 
Questão 13 - (Enem)  
A água é um dos componentes mais importantes das células. A 
tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em 
seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a 
água corresponde a 70% da composição química de um 
indivíduo normal. 
 

Tipo de célula Quantidade de água 

Tecido nervoso (substância 
cinzenta) 

85% 

Tecido nervoso (substância 
branca) 

70% 

Medula óssea 75% 

Tecido conjuntivo 60% 

Tecido adiposo 15% 
Hemácias 65% 

Coagulação 20% 
 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 
 

Durante uma biópsia, foi isolada amostra de tecido para análise 
em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 
mg. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do 
tecido, a amostra passou a pesar 80 mg. Com base na tabela, 
pode-se afirmar que essa é uma amostra de  
A) tecido nervoso – substância cinzenta.  
B) tecido nervoso – substância branca.  
C) hemácias.  
D) tecido conjuntivo.  
E) tecido adiposo 
 
Questão 14 - (FUVEST-SP)  
O fígado humano é uma glândula que participa de processos de 
digestão e de absorção de nutrientes ao  
A) produzir diversas enzimas hidrolíticas que atuam na 

digestão de carboidratos.  
B) produzir secreção rica em enzimas que digerem as 

gorduras.  
C) produzir a insulina e o glucagon, reguladores dos níveis de 

glicose no sangue.  
D) produzir secreção rica em sais que facilita a digestão e a 

absorção de gorduras.  
E) absorver excretas nitrogenadas do sangue e transformá-las 

em nutrientes proteicos 

Questão 15 - (UECE) 
O quilo, produto da digestão, é composto pelos nutrientes 
transformados em moléculas muito pequenas, mais as 
vitaminas e sais minerais. As substâncias que formam o quilo 
podem ser absorvidas pelo organismo, por meio das vilosidades 
do intestino delgado. Uma amostra de quilo retirada do 
intestino de uma mulher que havia almoçado mostrou-se rica 
em aminoácidos e glicose, portanto é possível inferir 
acertadamente que essa pessoa alimentou-se de: 
 
A) proteínas e ácidos graxos. 
B) lipídios e amido. 
C) lipídios e carboidratos. 
D) proteínas e carboidratos. 
E) carboidrato e sais minerais 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-C Q.03-C Q.04-D Q.05-C 
Q.06-C Q.07-A Q.08-E Q.09-D Q.10-C 
Q.11-C Q.12-B Q.13-D Q.14-D Q.15-D 
 


