
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FISIOLOGIA GASTRINTESTINAL” 
 
1. A intolerância à lactose é causada pela ausência da enzima lactase no trato gastrointestinal. A 
lactase:  
a) é produzida pelo pâncreas.  
b) é produzida pelo estômago.  
c) está na bile.  
d) é uma das enzimas da borda em escova. 
 
2. É função do ácido clorídrico no suco gástrico: 
I- a ativação do pepsinogênio. 
II- coagular o leite. 
III- atuar como antisséptico. 
IV- digerir gorduras. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) todas as afirmativas estão corretas. 
 
3. O que podemos afirmar sobre o fígado? 
I- É responsável pelo armazenamento de glicogênio. 
II- É responsável pela metabolização da hemoglobina, armazenando o ferro e excretando 
bilirrubina. 
III- Realiza a detoxificação enzimática de medicamentos. 
IV- Armazena a bile, produzida na vesícula biliar. 
Estão corretas: 
a) I, II e III.  
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) todas as alternativas estão corretas. 
 
4. A Síndrome de Zollinger – Ellison é caracterizada pela presença de um tumor hipersecretor 
de gastrina, podendo causar a formação de úlceras porque a gastrina: 
a) aumenta a secreção de H+ pelas células parietais. 
b) aumenta a secreção de muco pelas células principais. 
c) aumenta a secreção de pepsina pelas células parietais. 
d) reduz a secreção de muco pelas células principais. 
e) todas alternativas estão corretas. 
 
A diarreia é uma disfunção gastrointestinal caracterizada pela produção de um grande volume 
de fezes liquefeitas. Pode levar a um grave quadro de desidratação e hipotensão. A seguir são 
descritos três tipos de diarreia. Cite o nome de cada tipo. 
5. Diarreia ......................: fluxo osmótico causado pela presença de solutos não absorvíveis na 
luz intestinal. Exemplo: o acúmulo de lactose (açúcar do leite) em pessoas com deficiência de 
lactase. 
6. Diarreia ......................: secreção excessiva de líquidos pelas células das criptas. Causada 
principalmente pelas bactérias Escherichia coli e Vibrio cholerae. Esta última produz uma 
toxina que causa a secreção de Cl-, Na+ e H2O, provocando um quadro muito grave de diarreia. 
7. Diarreia ..........................: ocorre em períodos de grande tensão emocional, que causa uma 
grande ativação do sistema parassimpático, estimulando de forma excessiva a motilidade e as 
secreções gastrointestinais. 
 



Sobre os movimentos característicos do intestino grosso: 
8. ( ) A contratilidade do cólon contribui para o aumento da absorção de água e eletrólitos.  
9. ( ) As contrações haustrais ou haustrações ocorrem em feixes de músculo que dividem o 
cólon em segmentos chamados de haustros. Essas contrações são movimentos segmentares 
semelhantes aos do intestino delgado. 
10. ( ) O movimento de massa é uma onda peristáltica grande, com contração mais intensa e 
lenta, que propele o quilo em direção ao reto. Ocorre cerca de uma a três vezes por dia. 
 
11. Com relação à digestão de proteínas, podemos afirmar que: 
I- Inicia na boca pela ação da amilase salivar. 
II- Inicia no estômago pela ação da pepsina. 
III- Termina no intestino pela ação da tripsina e das peptidases intestinais. 
IV- Termina no intestino pela ação da pepsina e das peptidases intestinais. 
Está(ão) correta(s): 
a) I e III.  
b) I e IV.  
c) II e IV. 
d) II e III. 
e) todas as alternativas estão corretas. 
 
12. Os carboidratos complexos, polissacarídeos, como o amido e o glicogênio, começam a ser 
digeridos na boca pela ação da enzima ................................, formando malto-oligossacarídeos, 
maltose e dextrinas. No estômago, esta enzima é desnaturada pelo pH ácido. A digestão dos 
carboidratos reinicia no duodeno pela ação da ................................. Os malto-oligossacarídeos 
são digeridos pela glicoamilase e a dextrinase digere as dextrinas, liberando moléculas de 
glicose.  
a) amilase salivar – amilase pancreática. 
b) lipase lingual – secretina. 
c) mucina – colecistoquinina. 
d) lipase lingual – amilase pancreática. 
e) amilase salivar – pepsina. 
 
 

GABARITO: 

1. D 
2. A 
3. A 
4. A 
5. Osmótica 
6. Secretora 
7. Psicogênica 
8. V 
9. V 
10. V 
11. D 
12. A 

 
 


