
Gabarito de tarefas 
Páginas 79, 80, 81 e 82 sobre sistema digestório 

 
Exercícios – Para fazer agora 
 
Questão 01 
a) Os dentes incisivos são adaptados para cortar o alimento, os caninos servem para rasgar e perfurar os alimentos e 
os pré-molares e molares trituram e amassam os alimentos. 
b) Os carnívoros alimentam-se de carne e, portanto, precisam caninos bem desenvolvidos, uma vez que esses dentes 
serão utilizados para rasgar os alimentos. Já os herbívoros se alimentam de vegetais, que necessitam dos dentes 
molares para triturar e amassar os alimentos. Já os seres humanos são seres onívoros, ou seja, se alimentam de 
alimentos de origem animal e vegetal e assim necessitam de todos os tipos de dentes em semelhante grau de 
desenvolvimento. 
 
Questão 02 
a) No estômago ocorre a produção do suco gástrico que possui caráter ácido e a enzima pepsina que digere 
principalmente as proteínas. Assim, no estômago ocorre a produção de uma mistura ácida conhecida como quimo. 
b) É uma estrutura muscular que funciona como uma válvula que coordena a passagem do quimo do estômago para 
o intestino delgado (duodeno). 
c) As células estomacais produzem um muco protetor que protege a parede estomacal contra a acidez do suco 
gástrico. 
 
Questão 03 
E 
 
Questão 04 
a) No intestino delgado. 
b) As bactérias presentes no intestino grosso consomem a lactose liberando gases, os quais se acumulam no 
intestino delgado, resultando nos sintomas mais comuns da intolerância: a presença de gases e o inchaço abdominal. 
 
Exercícios – Para fazer em casa 
 
Questão 01 
a) Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. 
b) Inicialmente o movimento do bolo alimentar é auxiliado pela língua durante a deglutição. Depois os movimentos 
peristálticos são responsáveis pela condução de alimento pelo tubo digestório. Tal movimento é auxiliado pela 
liberação de muco que torna o alimento mais escorregadio ao longo do tubo digestório.  
c) analisar a pirâmide alimentar esquematizada em sua apostila ou a representada no blog de ciências. 
d) A digestão do amido ocorre na boca sob ação da ptialina da saliva e das enzimas do suco pancreático e do suco 
entérico que atuam no duodeno. A digestão das proteínas se inicia no estômago sob a ação da pepsina presente no 
suco gástrico e também no duodeno sob a ação das enzimas dos sucos pancreático e entérico. Já a sacarose e os 
lipídios são digeridos no duodeno sob a cão dos sucos entérico e pancreático e em particular os lipídios com o auxilio 
da bile produzida no fígado. 
e) As fibras alimentares facilitam o fluxo de alimentos e a formação das fezes no intestino grosso. 
 
Questão 02 
A 
 
Questão 03 
a) O apêndice está localizado na porção final do intestino delgado e inicio do intestino grosso. 
b) No intestino grosso ocorre fundamentalmente a reabsorção de água e sais e a formação das fezes. 
 
Questão 04 
a) Como a doença celíaca atinge principalmente as vilosidades intestinais, absorção de nutrientes fica comprometida, 
podendo levar à desnutrição e comprometimento do desenvolvimento. 
b) No intestino grosso. As fezes são formadas pelos resíduos não digeridos e pelo que não foi absorvido. Assim o 
portador da doença celíaca irá produzir um volume maior de fezes. 
 
 


