AULA 19

19.01. [C]
____________________

19.02. [C]
____________________

19.03. [D]
____________________

19.04. [D]
____________________

19.05. [D]
____________________

19.06. [B]
Os carboidratos depois de digeridos por ação enzimática
formam monossacarídeos como a glicose e não ácidos graxos e glicerol.
Ácidos graxos e glicerol são produtos da digestão dos lipídeos pela ação das lipases após as gorduras terem sido
emulsionadas pela bile produzida pelo fígado.

___________________

19.07. [D]
a)(F) polipeptidase é uma enzima que digere polipeptídios,
isto é, fragmentos de proteínas. Na boca temos a produção
e atuação da amilase salivar que atua sobre carboidratos.
b)(F) a pepsina é produzida pelas glândulas gástricas do
estômago e não no esôfago.
O esôfago é apenas um lugar de passagem do bolo alimentar e não produz nenhum uma enzima digestiva.
c)(F) a liberação da secretina ocorre no duodeno e não no
estômago.

d)(V) a colecistoquinina (CKK) estimula a secreção de enzimas do pâncreas.

e)(F) a renina está presente no suco gástrico e não no suco
pancreático.
O que é a RENINA?
Alimentos líquidos como o leite não ficam muito tempo no
estômago e passam logo para o intestino, o que não dá
tempo suficiente para a pepsina estomacal agir nas proteínas presentes neste leite, especialmente na caseína que é
a principal proteína presente do leite.
A enzima RENINA, citada no enunciado, é uma enzima
presente no suco gástrico e tem o poder de coagular o leite
no estômago.
O que é isso, coagular o leite no estômago?
Dá uma forçadinha na tua memória aí e lembre a cena
quando um bebê fedido, logo depois de ter mamado leite na
mamadeira ou no peito da mãe, vomita aquele vomitão
branco cheio de pedacinhos esbranquiçados pequeninos
lembrando um queijo esfarelado.
Normal, né?
Lembre também que este vômito parece uma espécie de
queijinho cheio de pedacinhos — nem parece o leite líquido
que o bebê acabou de tomar.
Então, este queijinho foi o efeito da enzima estomacal RENINA coagulando o leite no próprio estômago.
Esta enzima coagulou o leite deixando-o semissólido e fazendo permanecer por mais tempo no estômago, o que vai
dar tempo para a enzima pepsina atacar as proteínas.
____________________

19.08. [B]
III.(F) Insulina controla níveis de glicose no sangue e não
apresenta relação direta com o processo digestivo.
____________________

19.09. [C]

a)(F) As moléculas de gordura encontram receptores nas
células que formam a parede do duodeno e estimulam a liberação do hormônio COLECISTOCININA e não da secretina.
A liberação do hormônio secretina se dá pelo estímulo da
acidez do quimo que chegou do estômago e irrita as paredes do duodeno.
A secretina age então no pâncreas estimulando a liberação
do bicarbonato de sódio que alcaliniza a região do duodeno
e facilita a ação das enzimas do suco pancreático que somente funcionam em pH básico.

b)(F) A acidez do quimo estimula a liberação da SECRETINA e não da colecistoquinina ou colecistocinina.
c)(V)

d)(F) A primeira parte da afirmação “A digestão de proteínas
inicia-se no estômago e completa-se no duodeno por ação
de três proteases secretadas pelo pâncreas” está correta.
O erro vem na sequência.
Pepsina é uma enzima que atua no estômago e não no intestino como as enzimas secretadas pelo pâncreas.
____________________

19.10. [A]
b)(F) Após a saída do quimo (e não bolo alimentar) do
estômago, o próximo destino é o duodeno, depois
o jejuno e, por fim então, o íleo.
Lembre que o intestino delgado é dividido em três partes.

c)(F) A absorção de nutrientes ocorre fundamentalmente
no intestino delgado. No intestino grosso ocorre, principalmente, a absorção de água. Além disto, egestão não diz
respeito às fezes que serão produzidas no final do intestino
grosso.
Egestão é sinônimo do termo excreção, isto é, eliminação
de produtos tóxicos produzidos pelo metabolismo e eliminação de sais minerais. Exemplo de materiais egestados: urina, suor, CO2 pelos pulmões.
____________________

19.11. [D]
A vesícula biliar não possui enzimas, apenas emulsiona as
gorduras.
O fígado participa da digestão produzindo a bile ou bílis.
A bílis produzida pelo fígado é armazenada na vesícula biliar.
Posteriormente a vesícula biliar libera a bile no duodeno.
A bile emulsiona as gorduras, isto é, transforma massas de
gorduras em milhares de microgotas, o que aumenta a área
de contato da gordura com as enzimas.

____________________

19.12. [C]
a)(F) O hormônio secretina é produzido no duodeno, conduzido até ao pâncreas (não ao estômago), estimulando a
secreção do suco de sais básicos do pâncreas (e não do
gástrico).
b)(F) O hormônio gastrina é produzido no estômago e atua
no próprio estômago (e não na vesícula biliar).
d)(F) É o hormônio enterogastrona que, produzido no intestino delgado, é transportado ao estômago onde inibe as
contrações peristálticas (e não a estimulação da liberação
do suco gástrico).
e)(F) O hormônio colecistocinina é produzido no intestino
delgado e não no fígado. O fígado não produz nenhum
hormônio digestivo. A participação do fígado no processo
digestivo e a liberação da bile que vai emulsionar as gorduras e facilitar a ação das lipases – enzimas que digerem
gorduras.
____________________

19.13. [C]
A gastrite é uma inflamação das paredes internas do estômago que será agravada pela irritação provocada pela acidez do suco gástrico.
Inibindo-se a produção de gastrina, inibe-se a liberação do
ácido clorídrico, o que, por sua vez, diminui a irritação das
pareces estomacais afetadas pela inflamação.
____________________

19.14. [D]

____________________

19.15. [C]
a)(F) O estômago (I) sofre a ação da gastrina e não da secretina (produzida no duodeno e atua no pâncreas).
b)(F) A vesícula biliar corresponde ao número IV e não II,
que corresponde ao pâncreas.
d)(F) O pâncreas (II) e não IV, que corresponde à vesícula
biliar.
e)(F) O fígado (V) produz a bile, que atua emulsionando as
gorduras, o que auxilia na digestão destas substâncias.

____________________

19.16. [C]
a)(F) A insulina tem a ver com o controle de glicose no sangue.
A glicose é produto da digestão de carboidratos e não de
proteínas.
A refeição I tem mais que o dobro de carboidratos que a refeição II, portanto, no primeiro caso será produzido mais glicose do que no segundo caso.
Assim a refeição I vai exigir uma maior produção de insulina
pelo pâncreas.
b)(V) A refeição II é a mais gordurosa de todas.
A gordura, quando chega no duodeno, estimula a liberação
do hormônio COLECISTOCININA.
c)(F) Tripsina e quimiotripsina são enzimas do suco pancreático que agem na digestão de proteínas. Sendo assim
ambas enzimas serão necessárias para digestão da refeição III.

d)(F)

Com o baixo teor de gordura na refeição I, isto é, com a
baixa ingestão de energia o tecido adiposo irá reduzir promoverá REDUÇÃO e não elevação da leptina.
Lembre que a leptina reduz a fome.
Quanto mais leptina, menos fome.
Quanto menos leptina, mais forme.
Então, com pouca leptina, o tecido adiposo informa o sistema nervoso que o corpo está com pouca gordura, isto
é, pouca reserva de energia. Com este estímulo de pouca
gordura e baixa energia o sistema nervoso ESTIMULA A
SENSAÇÃO DE FOME para que o organismo coma mais e
consiga mais gordura e energia para manter os níveis.
____________________

19.17. 09[01, 08]
01.(V)
BOCA – ptialina, amilase salivar que inicia a digestão do
amido (carboidrato).
INTESTINO – suco pancreático, rico em amilase pancreática que digere amido (carboidrato)
02.(F) O fígado não produz nenhuma enzima digestiva.

04.(F) A digestão das gorduras não produz álcool e sim ácidos graxos e glicerol.

08.(V) O intestino delgado produz a secretina que é levada
pelo sangue até o pâncreas, estimula-o a liberar o suco
pancreático no duodeno.

16.(F) A enterogastrona e a colecistoquinina são produzidas
no intestino e não no estômago. O estômago produz apenas a gastrina – hormônio que estimula o próprio estômago
a liberar o suco gástrico.
____________________

19.18. 03 [01, 02]
01.(V)
02.(V)
04.(F) A PEPSINA é uma enzima digestiva produzida e secretada pelo estômago e não pelo intestino, conforme afirmado. A pepsina inicia a digestão das proteínas em meio
ácido no estômago.

08.(F) Ácido clorídrico e pepsina são substâncias fundamentais na digestão de proteínas e não de carboidratos.
16.(F) A enterogastrona atua inibindo as contrações do
estômago e não estimulando diretamente a contração da
vesícula biliar.
____________________

19.19.
a) O gráfico I – óleo de milho e o gráfico II – solução ácida.
A gordura estimula a liberação do hormônio colecistocinina
pelo duodeno. Este hormônio estimula o pâncreas a secretar o suco rico em enzimas. O ácido promove a liberação do
hormônio secretina, que estimula o pâncreas a secretar o
suco rico em bicarbonato (HCO3), essencial para a neutralização do suco ácido que chega ao duodeno.
b) Na situação em que há a introdução do óleo de milho,
pois o hormônio colecistocinina também estimula a contração da vesícula biliar, o que promove a liberação de bile no
duodeno.
____________________

19.20.
a) gastrina.
b) pâncreas.
c) inibição do movimento peristáltico no estômago.
d) tripsina / quimotripsina.
e) gordura.
f) IV
____________________

