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1. (Uftm)  A intolerância à lactose decorre de 
deficiência ou ausência de uma enzima intestinal, 
gerando incapacidade do organismo para digerir 
lactose. O problema ocorre em cerca de 25% dos 
brasileiros e, embora não haja tratamento para 
aumentar a capacidade de produzir essa enzima, os 
sintomas da intolerância podem ser controlados por 
meio de dieta. 
 
(http://bvsms.saude.gov.br. Adaptado.) 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o 
assunto, responda: 
 
a) Como deve ser a dieta de pessoas com essa 

deficiência enzimática? Justifique sua resposta. 
b) Explique como ocorre a digestão da lactose no 

intestino delgado das pessoas normais.  
   
2. (Uftm)  O gráfico representa as curvas das 
atividades enzimáticas, em diferentes valores de pH, 
que ocorrem em três regiões do tubo digestório 
humano. 
 

 
 
De acordo com o gráfico, responda: 
 
a) Que curva representa a atividade enzimática que 

ocorre no estômago? Justifique sua resposta. 
b) Quando o quimo sai do estômago e atinge o 

duodeno, sofre uma alteração de pH. Explique 
como ocorre essa mudança de pH e a importância 
dessa alteração.  

   
3. (Udesc)  O sistema digestivo dos vertebrados é 
completo: com boca, faringe, esôfago, estômago, 
intestino delgado, intestino grosso e ânus. Também 
existem importantes glândulas anexas, ou órgãos 
anexos, associadas ao tubo digestivo de grande parte 
dos vertebrados, incluindo os mamíferos.  Cite as 
glândulas anexas associadas ao tubo digestivo dos 
mamíferos.  
   
4. (Unifesp)  Parte da bile produzida pelo nosso 
organismo não é reabsorvida na digestão. Ela se liga 
às fibras vegetais ingeridas na alimentação e é 
eliminada pelas fezes. 
Recomenda-se uma dieta rica em fibras para pessoas 

com altos níveis de colesterol no sangue. 
a) Onde a bile é produzida e onde ela é reabsorvida 
em nosso organismo? 
b) Qual é a relação que existe entre a dieta rica em 
fibras e a diminuição dos níveis de colesterol no 
organismo? Justifique.  
 

Gabarito: TAREFA V – 2º BIMESTRE  
 
1. a) Os antrópodes apresentam um exoesqueleto 

quitinoso resiste e impermeável graças à presença 
de lipídeos, fato que impede a desidratação no meio 
terrestre. Esses animais possuem, também, uma 
eficiente respiração traqueal que lhes permite a 
utilização direta do O2 atmosférico. 

b) Os insetos exercem importante influência ecológica 
porque muitos são polinizadores, tais como, besouros, 
abelhas e borboletas. A importância econômica da 
atividade dos insetos pode ser positiva, como no caso 
das abelhas que polinizam angiospermas e produzem 
mel e formigas que fertilizam o solo. A influência pode 
ser negativa quando os insetos são pragas que 
atacam a lavoura ou os que transmitem doenças aos 
homens, animais e às plantas.   
 
2. O besouro apresenta respiração traqueal. Ele aspira 
o ar atmosférico através de orifícios que se abrem 
lateralmente em seu tórax e em seu abdômen. Os 
insetos não têm nariz. O ser humano não pode 
realizar esta atividade porque possui respiração 
pulmonar e somente pode aspirar o ar pelas vias 
respiratórias situadas em sua cabeça.   
 

3 a) A seleção natural favorece os indivíduos que 
possuem características adaptativas, ou seja, favorece 
os indivíduos mais capazes de sobreviver. Esses 
indivíduos têm maiores chances de se reproduzir e 
deixar descendentes com as mesmas características. 

 
b) Presença de apêndices articulados que facilitam a 
locomoção, a captura de alimentos e a defesa contra 
predadores; exoesqueleto de quitina que protege o 
animal contra desidratação, adaptando o animal à vida 
terrestre, além de proporcionar sustentação e 
proteção contra predadores.   
 
4 Processo de muda ou ecdise. Antes de deixar a 
carapaça velha (exoesqueleto), o caranguejo-uçá, 
assim como outros artrópodes, dissolve a parte interna 
do exoesqueleto antigo. Uma vez que sua dieta é 
pobre em substâncias carbonatadas, ele incorpora 
grande parte dos carbonatos de cálcio e de magnésio 
da carapaça antiga à sua corrente sanguínea, 
utilizando-os na síntese do novo exoesqueleto.   

 


