
 

 

 

 

RECUPERAÇÃO DO 4º BIMESTRE – BIOLOGIA 
Professora : Paula          ANO: 2ºEM 

 
 

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

1) Boca , faringe , esôfago , estômago , intestinos ( delgado e grosso ) , glândulas anexas( fígado , 
pâncreas , salivar e vesícula biliar ) . 
 
2) Boca 
 
3) Possui enzimas que digerem as proteínas em pH ácido. 
 
4) São movimentos involuntários, que permitem o bolo alimentar passar por todos os órgãos do 
sistema digestório. 
 
5) Intestino grosso. Sem função pois é considerado um vestígio do ceco desenvolvido dos 
herbívoros. 
 
6)  Facilitar a absorção intestinal, aumentando a superfície de contato com os nutrientes. 
 
7) Amilase salivar. 
 
8) D 
 
9) C 
 
10) D 
 
11) C 
 
12) D 
 
13) Boca: digestão mecânica (trituração), insalivação, início da digestão química (atuação da 
enzima amilase salivar sobre o amido) 
Faringe: conecta a boca ao esôfago 
Esôfago: transporta o alimento até o estômago por meio dos movimentos peristálticos 
Estômago: ação de enzimas que digerem proteínas em pH ácido (pepsina)  
Intestino delgado: Duodeno - responsável pelo final da digestão química que ocorreu nos demais 
órgãos (ação de várias enzimas: amilase pancreática, proteases (tripsina e quimiotripsina), lipase, 
nucleases, maltase, sacarase, lactase, peptidases, lipase entérica, nucleotidases 
Intestino delgado: jejuno e íleo – absorção dos nutrientes (presença de vilosidades intestinais – 
aumenta a área de absorção dos nutrientes)  
Intestino grosso: absorção de água e sais, eliminação de fezes pelo ânus 
 
14) Formação de bile para a emulsificação de lipídios, retirada do excesso de glicose do sangue, 
armazenamento de vitaminas, lipídios e minerais, transformação do excesso de carboidratos e 
proteínas em lipídios, produção de proteínas de coagulação sanguínea (protrombina e 
fibrinogênio), retirada do nitrogênio de aminoácidos para que sejam oxidados ou transformados 
em glicose, síntese de aminoácidos, destruição de hemácias velhas, remoção de substâncias 
tóxicas do sangue. 
 
15) a) O cateter percorreu, sequencialmente, as seguintes estruturas: entrou pelo átrio direito pela 
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veia cava, passou para o ventrículo direito, seguiu daí para a artéria pulmonar, chegou a um dos 
pulmões. 
b) Sangue arterial é aquele rico em oxigênio (no coração, ele circula apenas do lado esquerdo do 
coração) e sangue venoso é aquele rico em gás carbônico (no coração, ele circula apenas do lado 
direito). 
c) O cateter percorreu a trajetória seguida pelo SANGUE VENOSO, do ventrículo direito aos 
pulmões. 
 
16) A 
 
17) D 
 
18) a) O muco retém partículas poluentes e agentes infecciosos que podem causar lesões no 
aparelho respiratório 
 
b) Durante a inspiração ocorre a contração do diafragma (abaixamento) e elevação das costelas. 
Estes movimentos aumentam o volume da caixa torácica, a pressão do ar no interior dos pulmões 
diminui facilitando a entrada do ar. 
Na expiração ocorre o relaxamento do músculo diafragma e dos músculos intercostais, diminui o 
volume da caixa torácica que ao se contrair, expulsa o ar existente no interior dos pulmões. 
 
c) Tanto a epiglote como as cordas vocais localizam-se na laringe. A epiglote fecha a glote durante 
a deglutição evitando a entrada de alimento no canal respiratório. As cordas vocais estão ligadas 
com a fonação. 
 
d) Oxigênio é transportado principalmente associado à hemoglobina no interior dos glóbulos 
vermelhos (cerca de 97 %). 
Gás carbônico é transportado dissolvido no plasma (mais ou menos 10%), associado à 
hemoglobina (mais ou menos 20%) e dissolvido na forma de íon bicarbonato (cerca de 70%). 
 
19) D 
 
20) C 
 
 


