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Lê atentamente as perguntas e assinalas as respostas correctas nos locais a isso destinados. 

1. Os alimentos fornecem-nos nutrientes essenciais para a realização das funções vitais como as proteínas, os 

glícidos, os lípidos ou a água. 

 

1.1. Depois de ingeridos e antes de serem 

absorvidos, os nutrientes são submetidos a um 

processo de _________ na qual intervêm 

___________ . 

a) ….digestão….. enzimas.  

b) …..eliminação …..órgãos.  

c) ….. defecação ….. os intestinos 

d) ……desidratação …..os intestinos 

1.2. Os glícidos são nutrientes ___________ que 

desempenham essencialmente uma função 

___________. 

a) ….minerais….plástica 

b) ….orgânicos …..reguladora 

c) …..orgânicos…..energética 

d) ….minerais …..energética 

1.3. Depois de absorvidos para o sangue, os nutrientes energéticos são transportados até às células onde são 

transformados em energia resultando dessas reações ____________ e ____________. 

a) ….água….dióxido de carbono 

b) ….oxigénio …..dióxido de carbono 

c) …..glícidos…..dióxido de carbono 

d) ….oxigénio …..glícidos 

 

2. O sistema digestivo é constituído por um tubo percorrido pelos alimentos, e por glândulas anexas que participam 

na digestão química com diversos sucos. A figura ao lado representa um esquema do sistema digestivo humano. 

 

2.1. O quilo forma-se à entrada do órgão do tubo digestivo assinalado pelo 

número _____  que também produz ______________. 

a) …..3…..suco gástrico 

b) …..6…..suco intestinal 

c) …..3……suco pancreático 

d) …..6…..bílis 

 

2.2. A absorção dos nutrientes para o sangue dá-se no órgão assinalado pelo 

número: 

a) 4 

b) 3 

c) 6 

d) 7 

2.3. Ocorrem movimentos peristálticos nas estruturas identificadas pelos 

números: 

a) 2, 3 e 6 

b) 3, 4 e 6 

c) 1, 3 e 4 

d) 1, 2 e 8 
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2.4. À saída do estômago o alimento passa para o 

_______________ onde é descarregado 

_________. 

a) ….. o fígado …… a bílis. 

b) ….o intestino grosso ……o suco intestinal 

c) ….. o duodeno ……o suco pancreático 

d) …..o fígado …… o suco gástrico 

2.5. Os números ______________ representam 

glândulas anexas.  

a) 1, 4 e 8 

b) 1, 3 e 5 

c) 3, 4 e 5 

d) 1, 6 e 8 

 

2.6. Estabeleça uma correspondência de um dos números da figura para cada uma das funções que a seguir se 

descrevem, representadas por letras.: 

A. Órgão anexo do tubo digestivo cuja secreção permite uma melhor digestão das gorduras. 

B. Desenvolve suco digestivo que ajuda na formação do bolo alimentar.  

C. Órgão com válvulas conivente e vilosidades onde são absorvidos os nutrientes.  

D. Órgão que produz um suco digestivo com elevado grau de acidez.  

E. Órgão onde é absorvida a água.  

F. Local onde se forma o quimo. 

 

3. Considera as seguintes etapas do processo digestivo e ordena-as por ordem de ocorrência 

A. Formação do Quimo 

B. Movimentos peristálticos no esófago 

C. Adição do suco pancreático e bílis 

D. Insalivação e mastigação 

E. Formação do quilo 

F. Absorção de nutrientes 

G. Absorção de água 

H. Defecação 

 

4. A figura ao lado representa esquematicamente 

alguns processos de digestão química controlada por 

enzimas, em 3 compartimentos do tubo digestivo 

humano. 

 

4.1. Faça a legenda das letras da figura. 

 

4.2. Para além da digestão química, também é 

importante a digestão mecânica efetuada por 

órgão como… 

a) a boca e o fígado 

b) o fígado e o pâncreas 

c) o intestino delgado e o intestino grosso 

d) a boca e o estômago 
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5. Uma alimentação equilibrada é importante para uma vida e crescimento 

saudável. As proporções em que devemos ingerir os diversos tipos de alimentos 

estão representadas num círculo a que chamamos de “roda dos alimentos”, e 

que se encontra esquematizado ao lado.  

 

5.1. As letras A, B, C e D correspondem 

respetivamente as proporções de…. 

a) Gorduras, hidratos de carbono, vegetais e 

laticínios  

b) Gorduras, leguminosas, vegetais, hidratos 

de carbono  

c) Laticínios, Hidratos de carbono, 

leguminosas, gorduras  

d) Gorduras, laticínios, vegetais e hidratos de 

carbono 

 

5.2. Frutas e Carne são importantes fornecedores 

de ____________  e  _____________ 

respetivamente. 

a) Prótido e Lípidos 

b) Hidratos de Carbono e Lípidos 

c) Hidratos de Carbono e Vitaminas 

d) Vitaminas e Prótidos  

 

6. Indique duas doenças do aparelho digestivo que podem ser provocadas ou acentuadas por maus hábitos 

alimentares. 

 

7. A figura ao lado representa um esquema ampliado da estrutura interna 

de uma zona do tubo digestivo. 

7.1.  A estrutura representada pelo número 4 é uma _____________ e 

tem como função ____________. 

a) …....Glândula intestinal…..produzir o suco intestinal. 

b) ……Glandula do pâncreas….. suco pancreático. 

c) ….Vilosidade Intestinal …….produzir o suco intestinal. 

d) ….Vilosidade Intestinal……absorver nutrientes 

 

7.2. A estrutura assinalada pelo número 2  é … 

a) um vaso linfático 

b) um capilar sanguíneo 

c) uma artéria 

d) uma veia 

 

 

8. Classifica de verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações que se seguem e que dizem respeito ao sistema digestivo 

humano e à digestão. 

A. No estômago o bolo alimentar transforma-se em quilo. 

B. A digestão das proteínas começa na boca. 

C. Os lípidos só começam a ser digeridos no duodeno. 

D. As fibras de celulose são digeridas no intestino grosso. 

E. O intestino grosso faz a absorção da água. 

F. O duodeno é a parte inicial do intestino grosso onde se encontra o apêndice. 

G. A vesicula biliar produz a bílis. 
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Folha de Respostas 
 

 

Iten Resposta 

1.1. A B C D 

1.2. A B C D 

1.3. A B C D 

2.1. A B C D 

2.2. A B C D 

2.3. A B C D 

2.4. A B C D 

2.5. A B C D 

2.6. A=  B=  C=  D=  E=  F=  

3.  

4.1. 

A=  B= 

C= D= 

E=  F= 

4.2. A B C D 

5.1. A B C D 

5.2. A B C D 

6. 
 

 

7.1. A B C D 

7.2. A B C D 

8. A-  B-  C-  D-  E-  F-  G-  


