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01. (UEL) Muitos vertebrados apresentam notáveis 

modificações estruturais no aparelho digestório, de forma que 
seja possível aproveitar mais eficientemente os recursos 
alimentares. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. O papo do pardal é uma parte dilatada do estômago no qual 
ocorre acúmulo e digestão química do alimento, permitindo, 
desta forma, servi-lo já digerido aos seus filhotes. 
II. O intestino do tubarão-branco é relativamente curto, mas, para 
aumentar a superfície de absorção de nutrientes por esse órgão, 
apresenta uma estrutura conhecida como válvula espiral. 
III. A ausência de dentes nas aves restringe a exploração de 
diferentes itens alimentares, limitando o número de grupos 
tróficos nessa classe, ao contrário do que ocorre nos mamíferos, 
que apresentam dentes. 
IV. Carneiros apresentam estômago dividido em quatro câmaras 
e uma associação mutualística com microrganismos produtores 
de celulase. 
 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 
a) I e II.    b) I e III.   c) II e IV.  d) I, II e IV.   e) lI, IlI e IV. 
 

02. (PUC-RJ) O gráfico abaixo mostra a atividade de algumas 

enzimas digestivas humanas em diferentes valores de pH. 
 

 
 
Com base nessa informação, assinale a afirmativa correta com 
relação às enzimas que estão atuando nas curvas I, II e III. 
a) I corresponde à atividade da pepsina, que é a principal enzima 
do suco pancreático; II corresponde à atividade da ptialina, que 
inicia a digestão do amido e do glicogênio na boca; III 
corresponde à atividade da tripsina, que é a principal enzima do 
suco gástrico. 
b) I corresponde à atividade da pepsina, que é a principal enzima 
do suco gástrico; II corresponde à atividade da ptialina, que inicia 
a digestão do amido e do glicogênio na boca; III corresponde à 
atividade da tripsina, que é produzida pelo pâncreas e age no 
intestino delgado. 
c) I corresponde à atividade da ptialina, que é a principal enzima 
do suco gástrico; II corresponde à atividade da pepsina, que 
inicia a digestão do amido e do glicogênio na boca; III 
corresponde à atividade da tripsina, que é produzida pelo 
pâncreas e age no intestino delgado. 
d) I corresponde à atividade da tripsina, que é a principal enzima 
do suco gástrico; II corresponde à atividade da pepsina, que 
inicia a digestão do amido e do glicogênio na boca; III 
corresponde à atividade da ptialina, que é produzida pelo 
pâncreas e age no intestino delgado. 

e) I corresponde à atividade da pepsina, que é a principal enzima 
salivar; II corresponde à atividade da ptialina, que é a principal 
enzima do suco gástrico; III corresponde à atividade da tripsina, 
que é produzida pelo pâncreas e age no intestino delgado. 
 

03. (UPE) De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), cerca de 500 milhões de pessoas sofrem de obesidade. 
A cirurgia bariátrica tem sido utilizada no tratamento da 
obesidade mórbida, que acomete pessoas com o índice de 
massa corporal (IMC) superior a 40. Uma das técnicas desse 
tipo de cirurgia é denominada de Capella, que liga o estômago 
ao fim do intestino delgado. 

 
Qual das alternativas abaixo apresenta justificativa correta 

quanto ao procedimento denominado Capella? 
a) O alimento que chega ao intestino já foi completamente 
digerido no estômago. 
b) Ao se diminuir o percurso no intestino delgado, limita-se a 
absorção dos alimentos que acontece principalmente nessa 
região. 
c) A ação do suco pancreático é otimizada pelo menor tamanho 
do intestino delgado. 
d) A proximidade com o intestino grosso promoverá uma maior 
recuperação d’água no bolo alimentar e consequentemente 
maior sensação de saciedade. 
e) A absorção de carboidratos no estômago é preservada, no 
entanto a absorção no intestino grosso é eliminada. 
 

04. (CEFET-MG) Analise os diferentes tipos de adaptações dos 

animais representados abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



A respeito desses sistemas respiratórios, é incorreto afirmar 

que em animais com: 
a) respiração aérea, as trocas gasosas ocorrem por meio de 
pulmões e traqueias. 
b) pele permeável, a oxigenação do sangue acontece a partir da 
periferia do corpo. 
c) circulação fechada, o oxigênio vai para a corrente sanguínea 
pelo processo de difusão. 
d) traqueias, o oxigênio é levado para o sangue dos tecidos ao 
longo das várias partes do corpo. 
e) brânquias, o oxigênio dissolvido na água é captado pelo fluxo 
contracorrente nesses órgãos. 
 

05. (FGV) Alguns rapazes cometeram a imprudência de dirigir 

logo depois de terem tomado várias cervejas. Durante o 
percurso, suspeitaram que, um pouco mais a frente, no posto 
rodoviário, poderia estar sendo realizado o teste do bafômetro. 
Nesse teste, o motorista deve soprar o ar em um aparelho que 
irá detectar a presença e a quantidade de álcool ingerida. Com 
o intuito de mascarar o teste e despistar os policiais, os rapazes 
lavaram a boca, beberam água e chuparam várias balas de 
hortelã. 
Parados no posto rodoviário e feito o teste do bafômetro, este 
deu resultado: 
a) negativo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas 
paredes digestórias. Só pode ser detectado a partir de gotículas 
da bebida que permanecem na mucosa da boca. A água e os 
elementos aromáticos da bala mascaram a detecção pelo 
aparelho. 
b) negativo. O álcool é lentamente absorvido pelas paredes 
digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea, 
é totalmente metabolizado pelo fígado e eliminado pelos rins. A 
água bebida pelos rapazes acelera a eliminação do álcool pela 
urina, e os elementos aromáticos da bala mascaram o odor da 
bebida. 
c) positivo. O álcool é lentamente digerido e absorvido pelas 
paredes digestórias. O álcool ainda presente no estômago libera 
vapores que são expelidos pela boca junto com o ar soprado no 
aparelho. 
d) positivo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas 
paredes digestórias. Alcança a corrente sanguínea e chega aos 
demais tecidos do corpo, inclusive mucosas bucais. Moléculas 
de álcool nas mucosas são detectadas pelo aparelho. 
e) positivo. O álcool é rapidamente absorvido pelas paredes 
digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea 
e chega rapidamente aos demais tecidos do corpo, inclusive 
pulmão. Moléculas de álcool nos aIvéoIos são liberadas junto 
com o ar soprado no aparelho. 
 

06. (UNESP) Na figura, uma demonstração feita com garrafa pet, 

tubos e balões de borracha simula o funcionamento do sistema 
respiratório humano. 

 
Sobre o sistema respiratório humano e as estruturas que o 
representam na demonstração, é correto afirmar que 
a) o movimento da mão esticando a borracha corresponde ao 
relaxamento do diafragma, em resposta a estímulos de 
quimiorreceptores localizados no bulbo, que detectam a baixa 
concentração de O2 no sangue e promovem a inspiração. 
b) o movimento da mão esticando a borracha corresponde à 
contração do diafragma, por ação do bulbo quando o pH do 
sangue circulante diminui em razão da formação de ácido 
carbônico no plasma. 
c) a garrafa pet corresponde à pleura, membrana dupla que 
envolve os pulmões e que apresenta quimiorreceptores 

sensíveis à variação de O2 e CO2 nos capilares alveolares, 
desencadeando os movimentos de inspiração e expiração. 
d) a garrafa pet corresponde à parede da caixa torácica que, ao 
manter o volume torácico constante, permite que os pulmões, 
representados pelos balões, se inflem na inspiração e se 
esvaziem na expiração, expulsando o ar rico em CO2. 
e) os tubos que penetram na garrafa correspondem à traqueia e 
aos brônquios que, embora não apresentem movimentos de 
contração e relaxamento, favorecendo a movimentação do ar 
nas vias respiratórias, possuem válvulas que impedem a mistura 
do ar rico em O2 com o ar rico em CO2. 
 

07. (UDESC) Analise as proposições em relação à circulação 

humana. 
I. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito por meio 
da válvula mitral, e o átrio esquerdo comunica-se com o 
ventrículo esquerdo pela válvula tricúspide. 
II. O coração é envolto pelo pericárdio (membrana dupla) e 
possui quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. 
III. O coração se contrai e relaxa. A fase de contração denomina-
se sístole e a de relaxamento, diástole. 
IV. A artéria aorta está ligada ao ventrículo direito pelo qual sai 
o sangue rico em gás carbônico. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
 
08. (FATEC) Os trilhões de células que constituem o corpo 

humano precisam de água e de variados tipos de nutrientes, 
além de um suprimento ininterrupto de gás oxigênio. Os 
nutrientes absorvidos nas células intestinais e o gás oxigênio 
absorvido nos pulmões são distribuídos as células do corpo pelo 
sistema cardiovascular, uma vasta rede de vasos sanguíneos, 
pela qual circula o sangue impulsionado pelo coração. 
 

Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 
a) A artéria pulmonar conduz sangue, rico em oxigênio, do 
coração para todo o corpo. 
b) As veias pulmonares conduzem o sangue arterial, rico em 
oxigênio, dos pulmões ao coração. 
c) A absorção e distribuição dos nutrientes são facilitadas pela 
digestão completa do amido no estômago. 
d) Os capilares da circulação sistêmica distribuem o gás 
carbônico aos tecidos, de onde recebem o gás oxigênio. 
e) A absorção dos nutrientes ocorre nas vilosidades intestinais 
localizadas na superfície interna do intestino grosso. 
 

09. (UDESC) Analise as proposições em relação à circulação 

sanguínea humana. 
I. As veias possuem uma camada espessa de tecido conjuntivo 
e muscular para poder suportar a pressão sanguínea vinda do 
coração, que aumenta na medida em que o sangue se afasta do 
coração. 
II. No coração, o sangue que sai do ventrículo esquerdo pela 
artéria aorta é rico em oxigênio. 
III. A circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os 
pulmões e o coração é chamada de pequena circulação. 
IV. O sangue rico em gás carbônico passa do átrio para o 
ventrículo direito. Depois, o sangue é bombeado para as artérias 
pulmonares, direita e esquerda, que levam o sangue para os 
pulmões para que ocorra a hematose. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
10. (UDESC) A figura representa o esquema de um coração 

humano, no qual estão indicadas algumas de suas estruturas. 
 



 
 
Analise as proposições em relação a este órgão. 
I. O sangue arterial circula dentro das artérias e o venoso dentro 
das veias. 
II. As artérias pulmonares esquerda e direita conduzem o sangue 
venoso aos pulmões. 
III. O ventrículo direito do coração possui paredes mais espessas 
do que o ventrículo esquerdo, pois tem que impulsionar o sangue 
rico em oxigênio para todo o corpo. 
IV. As veias cavas trazem o sangue venoso dos pulmões ao átrio 
direito do coração. 
V. As paredes das veias possuem músculos que auxiliam na 
impulsão do sangue. 
 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 

01 – C 

02 – B 

03 – B 

04 – D 

05 – E 

06 – B 

07 – B 

08 – B 

09 – A 

10 – C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


