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Jogo de perguntas e respostas sobre o sistema digestório 
1) O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 cm de comprimento e 7 cm de 
diâmetro, podendo ser dividido em: ceco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com: 

a) a digestão mecânica do alimento. 

b) a digestão de gorduras. 

c) a digestão de proteínas. 

d) a absorção de água. 

e) a quebra de amido. 

 

2) O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as 
funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua 
emulsificando gorduras. Essa substância recebe o nome de: 

a) tripsina. 

b) pepsina. 

c) bile. 

d) amilase. 

e) lipase pancreática. 

 

3) O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir 
retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser 
aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica 
corretamente onde se inicia a digestão do amido. 

a) boca. 

b) faringe. 

c) estômago. 

d) intestino delgado. 

e) intestino grosso. 

 

4) O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam no processo de 
transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que 
ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo o processo e onde são produzidas 
as glândulas salivares. As glândulas salivares atuam no sistema digestório desenvolvendo a 
seguinte função: 

a) Lubrificando do tubo digestório. 

b) Liberando substâncias que permitem a identificação dos sabores. 

c) Diluindo as substâncias nocivas dos alimentos para que não cheguem ao tubo digestório. 
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d) Amolecendo os alimentos para entrada no tubo digestório. 

e) Neutralizando a ação dos alimentos ácidos e auxiliando no suco gástrico. 

 

5) O esôfago é um dos órgãos que atuam no sistema digestório fazendo a ligação da faringe 
até o estômago. Considerando seu papel no processo de digestão, assinale a alternativa que 
indica como o esôfago atua. 

a) Através da liberação de ácidos. 

b) Através de movimentos peristálticos. 

c) Através do esfíncter que se mantém aberto. 

d) Através da ação de enzimas diluidoras do alimento. 

e) Através da liberação parcial do espaço para passagem do alimento. 

 

6) O sistema digestório é dividido em duas partes, sendo uma delas o tubo digestório e a 
outra os órgãos anexos. O tubo digestório por sua vez é dividido em três partes: alto, médio 
e baixo.Assinale a alternativa que indica quais são os órgãos que formam o tubo digestório. 

a) Faringe, laringe, pulmão, pâncreas e fígado. 

b) Boca, laringe, faringe, vesícula biliar e apêndice. 

c) Estômago, intestino delgado, fígado e rim. 

d) Laringe, estômago, pulmão, rim e fígado. 

e) Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso. 

 

7) Observe as etapas da digestão abaixo:  

I. Início da digestão de amido 

II. Emulsionamento de lipídeos 

III. Absorção de água 

IV. Término da digestão de proteínas 

Os eventos da digestão citados acima ocorrem, respectivamente: 

a) no esôfago, no fígado, no intestino grosso e no intestino delgado. 

b) na boca, no pâncreas, no duodeno e no estômago. 

c) na boca, no duodeno, no intestino grosso e no jejuno-íleo. 

d) no estômago, no fígado, no pâncreas e no intestino grosso. 
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Gabarito 

1. d 
2. c 
3. a 
4. d 
5. b 
6. e 
7. c 

 


