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1. A digestão faz um longo caminho no qual o alimento passa por várias 

etapas, qual processo está correto: 

a) Boca (liquefeitos), estômago (solidificados), intestino delgado (absorvidos 

pelo sangue) e intestino grosso (fezes).    

b) Boca (triturados), estômago (liquefeitos), intestino delgado (absorvidos pelo 

ar) e intestino grosso (fezes).  

c) Boca (triturados), estômago (liquefeitos), intestino delgado (absorvidos pelo 

sangue) e intestino grosso (fezes). 

d) Boca (triturados), estômago (solidificados), intestino delgado (absorvidos 

pelo sangue) e intestino grosso (fezes). 

e) Boca (misturados), esôfago (liquefeitos), Intestino (solidificado) e ânus 

(fezes). 

 

2. Na boca encontra-se a língua, glândulas salivares e dentes, portanto 

quantos dentes têm uma dentição completa: 

a) 08 incisivos, 04 caninos, 08 pré-molares e 12 molares. 

b) 08 incisivos, 04 caninos, 12 pré-molares e 08 molares. 

c) 04 incisivos, 08 caninos, 08 pré-molares e 12 molares. 

d) 04 incisivos, 08 caninos, 12 pré-molares e 08 molares.   

e) 04 incisivos, 04 caninos, 04 pré-molares e 04 molares. 

 

3. O dente tem a função de triturar os alimentos e tem várias partes, mas 

como é um dente internamente: 

a) Polpa dentária, coroa, colo, raiz, dentina ou marfim, esmalte e cemento.    

b) Polpa dentária, dentina ou marfim, esmalte e cemento.  

c) Polpa dentária, coroa, colo, dentina ou marfim, esmalte e cemento.  

d) Coroa, colo, raiz, dentina ou marfim, esmalte e cemento. 

e) Polpa dentária, coroa, colo, dentina, esmalte, raiz, cemento e nervos.  

 

4. Existem vários sucos que ajudam na digestão, na boca, no estômago, no 

pâncreas e no fígado temos respectivamente: 

a) Saliva, suco gástrico, suco entérico e bílis. 

b) Saliva, suco entérico, suco pancreático e bílis.  

c) Saliva, suco pancreático, suco gástrico e bílis. 

d) Água, suco pancreático, suco gástrico e bílis. 

e) Saliva, suco gástrico, suco pancreático e bílis. 
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5. Em cada suco digestivo existem enzimas que quebram os alimentos, as 

principais enzimas do corpo são: 

a) Ptialina, pepsina, lipase, tripsina, amilase, maltase, invertase, peptidase 

lactase.   

b) Ptialina, pepsina, lipase, tripsina, amilase, maltase, invertase, e lactase. 

c) Ptialina, pepsina, lipase, tripsina, amilase, maltase, peptidase e lactase. 

d) Ptialina, pepsina, lipase, tripsina, amilase, invertase, peptidase e lactase. 

e)   Anilina, cocalina, lactose, galactose, invetase e maltase. 

 

6. Nos alimentos encontramos água e vários sais minerais, estes sais 

minerais têm como funções principais de: 

a) Regulação da temperatura, propagação dos impulsos, produção de 

hormônios, formação do sangue e das células.  

b) Regulação da temperatura, propagação dos impulsos, produção de 

vitaminas, formação do sangue e das células. 

c) Regulação da água, propagação dos impulsos, produção de hormônios, 

formação do sangue e das células.  

d) Regulação da água, propagação dos impulsos, produção de vitaminas, 

formação do sangue e das células.  

e) Regulação do ar, regulação do alimento, regulação do sangue, regulação da 

matéria. 

 

8. Após a digestão das proteínas no sistema digestivo humano, os aminoácidos 

passam para a corrente sanguínea. É CORRETO afirmar que, no organismo, a 

absorção de aminoácidos ocorre no: 

a)   Estômago 

b)   Fígado 

c)   Ânus 

d)   Intestino grosso 

e)   Intestino delgado  

    

9. O fígado é uma glândula encontrada nos mamíferos com diversas 

características e funções. Assinale a opção na qual NÃO encontramos uma 

função ou característica deste órgão. 

a)  É responsável por tirar as substâncias tóxicas do sangue. 

b)  É um dos responsáveis pela destruição de hemácias velhas. 

c)  Produz bile, que auxilia na emulsão das gorduras. 

d)  Secreta o hormônio insulina. 

e)  Está associada à reserva de glicogênio. 

 

10. O estômago e o intestino trabalham junto, o estômago têm duas válvulas e 

o intestino têm dois canais, quais são eles: 

a) Cárdia inferior, piloro superior, canal jejuno e canal íleo. 

b) Piloro inferior, cárdia superior, canal jejuno e canal íleo.  

c) Piloro inferior, cárdia superior, canal Wirsung e canal colédoco.  



d) Cárdia inferior, piloro superior, canal Wirsung e canal colédoco. 

e) Boca, canal da mancha, piloro e cárdia. 

 

1. Por que nosso organismo precisa de alimento para continuar vivendo? 
2. O que você entende por metabolismo? 
3. Quais as funções do sistema digestório? 
4. Que nutrientes podem passar diretamente para o sangue sem ser digeridos? 
5. Quais são os processos mecânicos da digestão? 
6. Explique em que consistem os movimentos peristálticos. 
7. Em que consiste o processo químico da digestão? 
8. O que são enzimas digestivas? 
9. Cite uma substância presente nos alimentos de origem vegetal que nós 
não conseguimos digerir. 
10. Que órgãos constituem o tubo digestivo completo? 
11. Quais os órgãos anexos ao tubo digestivo? 
12. Qual o papel da saliva na digestão? 
13. Quantos dentes devem ter uma pessoa adulta? Como eles estão 
subdivididos? 
14. Quais são as partes de um dente? 
15. O que você poderia ver no interior de um dente se o cortasse ao meio? 
16. De onde provêm os ácidos que atacam a superfície do dente? 
17. Descreva a faringe e explique sua função. 
18. Com quais órgãos o esôfago se comunica? 
19. Com quais órgãos o estômago se comunica? Qual o nome dos orifícios 
dessa comunicação? 
20. Como se chama a membrana que forra internamente o estômago? 
21. Como age o suco gástrico sobre o bolo alimentar no estomago?  
22. O que é quimo? 
23. Como se divide o intestino delgado? 
24. Qual a importância da bílis para a digestão e onde é produzida? 
 
1. Faça um esquema das etapas da respiração. 
2.  Cite os órgãos que formam o sistema respiratório. 
3.  O que é mucosa nasal? O que ela contêm? 
4.  Associe corretamente as colunas a seguir: 

( a )  coanas 
( b )  epiglote 
( c )  mediastino 
( d )  pleuras 
( e )  diafragma 

(   ) músculo que separa o tórax do 
abdome. 
(   ) membrana que reveste os pulmões. 
(   ) abertura das fossas nasais na 
faringe. 
(   ) tampa que abre e fecha a  laringe.  
(   )  espaço entre os dois pulmões. 

5.  O que são alvéolos pulmonares? Qual a sua importância? 
6.  Quais os fenômenos mecânicos da respiração? Em que consiste? 
7.  Onde se localiza o diafragma? 
8.  Explique o que é: 
a) ar corrente:  
b) ar complementar: 
c) ar residual: 
9.  Por que não devemos fumar? 
10. Por que o ar chega aos pulmões praticamente purificado? 



11. O que forma o nosso sistema respiratório? 
12. Diferencie inspiração e espiração. 


