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BIOLOGIA - 3º ANO 

Atividade para quarta-feira (09 de DEZEMBRO de 2020) – 2 AULAS. 

CONTEÚDO: SISTEMA DIGESTÓRIO 
 

1) (FUVEST-SP) Qual dos órgãos humanos abaixo citados não produz enzimas digestivas? 

a) glândulas salivares 

b) estômago 

c) vesícula biliar 

d) jejuno-íleo 

e) pâncreas 

 

2) (CESESP-PE) A pepsina é uma importante enzima digestiva cujos substratos são: 

a) proteínas 

b) glicídios 

c) lipídios 

d) ácidos graxos 

e) monossacarídeos 

 

3) (UFRGS-RS). Heterótrofa é a nutrição de organismos incapazes de sintetizar compostos orgânicos a partir de 

inorgânicos.  São heterótrofos: 

a)  os animais, os fungos e a maioria das bactérias 

b)  os vegetais, os líquens e a minoria das bactérias 

c)  os vegetais, os fungos e a minoria das bactérias 

d)  os animais, os líquens e a minoria das bactérias 

e)  os animais, as algas e a maioria das bactérias 

 

4) (FUVEST-SP). As enzimas digestivas que agem sobre os carboidratos atuam: 

a)  somente na boca 

b)  somente no intestino 

c)  somente no estômago 

d)  na boca e no intestino 

e)  no intestino e no estômago 

 

5) (CESGRANRIO-RJ). Numere as enzimas responsáveis pela digestão de proteínas no homem, relacionadas 

abaixo, na segunda coluna, de acordo com as suas origens, citadas na primeira coluna: 

(1)  glândulas salivares  (     )  pepsina 

(2)  estômago               (     )  tripsina 

(3)  pâncreas               (     )  quimotripsina 

(4)  glândulas da parede intestinal (     )  carboxipeptidases 

                (     )  aminopeptidases 

Assinale a seqüência correta: 

a) 1 - 2 - 2 - 4 – 4 

b) 2 - 3 - 3 - 3 – 4 

c) 1 - 3 - 3 - 3 - 4 

d) 1 - 2 - 2 - 3 - 3 

e) 2 - 3 - 3 - 1 - 1 

 

6)  (UFRGS-RS). A bile produzida pelo fígado tem como função: 

a)  lubrificar a mucosa intestinal 

b)  emulsionar as gorduras 

c)  estimular a secreção gástrica 

d)  provocar a contração da vesícula 

e)  digerir as proteínas 
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7)  (F. Objetivo-SP). Na digestão humana, das três enzimas abaixo citadas, os alimentos entram em contato, 

sucessivamente, com: 

a)  ptialina, tripsina e pepsina 

b)  ptialina, pepsina e tripsina 

c)  tripsina, ptialina e pepsina 

d)  tripsina, pepsina e ptialina 

e)  pepsina, tripsina e ptialina 

 

8)  (EFOA-MG) A opção que não equivale ao nome correto do órgão e da substância por ele produzida é: 

a)  glândulas salivares e ptialina 

b)  estômago e ácido clorídrico 

c)  fígado e bile 

d)  pâncreas e tripsina 

e)  duodeno e pepsina 

 

 

9)  (CESGRANRIO-RJ) 0 principal local de absorção de nutrientes no tubo digestivo humano é: 

a)  estômago 

b)  jejuno-íleo 

c)  colo transverso 

d)  colo descendente 

e)  sigmóide 

 

10)  (OSEC-SP) 0 esquema a seguir apresenta um conjunto de órgãos, numerados, do aparelho digestivo.  As 

funções de absorção de água e produção da bile são realizadas, respectivamente, por: 

 

 

 

a)  V e l 

b)  IV e I 

c)  II e III 

d)  V e II 

e)  I e II 

 

11) (UNIB-SP) Se um indivíduo apresentar uma doença que impeça a produção de bile pelo fígado, passará a ter 

problemas com a digestão de: 

a) amido    d) gorduras 

b) proteínas               e) vegetais. 

c) açúcares 

 

12) (UFBA) Na digestão, a redução dos alimentos a partículas através de processos mecânicos tem por finalidade: 

a) facilitar a eliminação de substâncias inúteis. 

b) possibilitar a passagem do alimento para o sangue. 

c) transformar os complexos alimentares em substâncias mais simples. 

d) aumentar a superfície de exposição dos alimentos à ação das enzimas. 

e) reduzir grandes moléculas orgânicas a moléculas pequenas com maior valor nutritivo. 

 

13) (UECE-CE) Assinale a afirmação correta relativa à digestão e absorção de substâncias nutritivas no homem: 

a) O amido é digerido pela ptialina existente na saliva e o produto da digestão é absorvido principalmente na boca 

e no esôfago. 

b) As proteínas são digeridas pela pepsina produzida nas glândulas gástricas e sua absorção ocorre principalmente 

no estômago. 

c) Os lipídios são digeridos pela lipase produzida na vesícula biliar e sua absorção ocorre principalmente no 

intestino grosso. 

d) A celulose é absorvida integralmente no intestino grosso, sem necessidade de sofrer ação de enzimas 

digestivas. 
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e) A glicose não necessita de desdobramento por enzimas. 

 

 


