
 

 

LIPÍDEOS 
 

QUESTÃO 1)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Levando em consideração que esse meme foi feito pensando na pandemia de Coronavírus (Covid-19), qual 
engano os compradores de sabonetes bactericidas cometeram? 
 
b) Circule a opção correta:  
O vírus Covid-19 é revestido por lipídeos. Esse tipo de molécula não se mistura com a água, pois é 
(polar/apolar). Esse tipo de material que não se mistura com a água é chamado de (hidrofílico/hidrofóbico). 
 
c) Sabões comuns também são eficientes no combate a esse vírus. Explique como os sabões funcionam 
quimicamente para eliminar esse tipo de vírus. (Utilize as palavras POLAR, APOLAR, HIDROFÓBICO E 
HIDROFÍLICO em sua explicação). 
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SAIS MINERAIS 
 

QUESTÃO 2) (UFRN) Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e 

hemoglobina são, respectivamente: 

(A) magnésio, ferro e fósforo. 

(B) ferro, magnésio e fósforo. 

(C) fósforo, magnésio e ferro. 

(D) magnésio, fósforo e ferro. 

(E) fósforo, ferro e magnésio. 

QUESTÃO 3) (UFMG) Devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos 

químicos, exceto 

(A) cálcio. 

(B) cloro. 

(C) ferro. 

(D) sódio. 

(E) mercúrio. 

 
QUESTÃO 4) (UFRS 2000) Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da 

coluna inferior. 

1. Magnésio 

2. Potássio 

3. Iodo 

4. Cálcio 

5. Sódio 

6. Ferro 

 

(      ) formação do tecido ósseo 

(      ) transporte de oxigênio 

(      ) assimilação de energia luminosa 

(      ) equilíbrio de água no corpo 

(      ) transmissão de impulso nervoso 

 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, na coluna inferior, é 

(A) 4 - 3 - 1 - 5 - 2. 

(B) 5 - 6 - 3 - 4 - 1. 

(C) 4 - 6 - 1 - 5 - 2. 

(d) 5 - 4 - 3 - 6 - 1. 

(E) 6 - 4 - 2 - 3 - 1. 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 5) (Unesp 2002) Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere 

à cor de pele.  

 

Assinale a alternativa, dentre as apresentadas, que corresponde às pessoas desse grupo que têm maior 

chance de apresentar deficiência de vitamina D e que estão mais sujeitas a fraturas ósseas. 

(A) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que frequentemente 

tomam sol. 

(B) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 

frequentemente tomam sol. 

(C) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que raramente 

tomam sol. 

(D) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente tomam 

sol. 

(E) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente tomam 

sol.  

 
QUESTÃO 6) (IFCE) Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o 

metabolismo. São considerados ativadores enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. Sobre isso, 

é correto afirmar-se que 

 

(A) o sódio interfere na pressão arterial e no volume celular. 

(B) a condução de impulsos nervosos nos nervos, nos músculos e no coração é desencadeada pelo ferro. 

(C) o enxofre atua na produção de hormônios pela glândula tireoide. 

(D) a coagulação sanguínea depende diretamente do potássio. 

(E) o magnésio faz parte da hemoglobina. 

 
QUESTÃO 7) O iodo é um elemento químico abundante em alimentos como os frutos-do-mar. Esse elemento 

é essencial para a produção dos hormônios da glândula endócrina denominada 

(A) pâncreas. 

(B) ovário. 

(C) tireoide. 

(D) hipófise. 

(E) timo. 

 
QUESTÃO 8) (UFRS) No Alasca, o salmão é capturado pelos ursos durante a desova. As partes do peixe não 

consumidas pelos ursos servem de alimento para outros animais e de fertilizante para as plantas. Já se 

observou que plantas ribeirinhas de regiões onde ursos se alimentam de salmão crescem três vezes mais do 

que plantas de outras áreas. Isso se deve ao fato de que as carcaças de peixes descartadas pelos ursos 

enriquecem o solo com um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. A que 

macronutriente o texto se refere?  

(A) Ao ferro 

(B) Ao zinco 

(C) Ao cloro 

(D) Ao nitrogênio 

(E) Ao manganês 



QUESTÃO 9) (UEM 2012) A respeito de alguns minerais, de suas funções no organismo humano e suas 

principais fontes na alimentação, assinale o que for correto. 

 

01) O ferro é um componente da hemoglobina, da mioglobina e das enzimas respiratórias. O fígado 

de boi é uma fonte rica desse componente, na forma oxidada. 

02) O sódio é o principal cátion no líquido intracelular; apresenta-se como um cátion bivalente e tem 

no sal de cozinha sua principal fonte. 

04) O iodo é um dos componentes dos hormônios da tireoide e é encontrado na substância NaCl. 

08) O enxofre é um componente essencial na produção de lipídios e sua fonte principal são os sulfatos 

presentes em águas minerais. 

16) O cálcio é um elemento essencial à coagulação sanguínea, sendo encontrado em leites. 

 
QUESTÃO 10) (UCS-RS 2012) O sódio, componente que aparece descrito nos rótulos dos alimentos, é 

considerado um dos vilões da boa alimentação. O seu consumo excessivo pode causar _________, mas ele é 

um _________ útil para o metabolismo humano, pois participa na fisiologia __________. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas acima. 

 

(A) hipotensão; metal; renal. 

(B) hipertensão; cátion; nervosa. 

(C) hipertensão; ânion; pulmonar. 

(D) hipertensão; ânion; digestiva. 

(E) hipotensão; cátion; hepática. 

 
QUESTÃO 11)  (UFAC/2009) Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para o funcionamento 

eficaz das células. Na espécie humana, por exemplo, os íons de cálcio, dentre outras funções, participam da: 

 

(A) Contração muscular e da formação de ácido clorídrico no estômago 

(B) Coagulação do sangue e das moléculas de ácidos nucleicos. 

(C) Coagulação do sangue e da contração muscular. 

(D) Composição do osso e da forma da hemoglobina. 

(E) Forma da hemoglobina e da constituição dos hormônios da tireoide 

 

VITAMINAS 
QUESTÃO 12)  

a) - Faltou vitamina, sobrou problema... 

Como você acabou de estudar, as vitaminas são importantes no nosso organismo pelos diversos papéis que 

desempenham. A seguir, você vê duas colunas; na primeira, estão os nomes de algumas vitaminas e, na 

segunda, alguns quadros clínicos decorrentes da ausência de alguma vitamina. Sua tarefa é relacioná-las. 

( 1 ) Vitamina A (retinol)    ( 2 ) Vitamina D  

( 3 ) Vitamina C (ácido ascórbico)   ( 4 ) Vitamina B1 (tiamina) 

( 5 ) Vitamina B3/ PP (niacina)   ( 6 ) Vitamina B12 (cobalamina) 



( ) Lana, 32 anos, apresenta fraquezas e declara desmaiar com frequência. Diz se alimentar bem, 

comer frutas e verduras orgânicas e variadas; não ingere carne vermelha. Exame de sangue mostra 

quadro de anemia perniciosa.  

( ) João, 40 anos, trabalhava como segurança noturno e foi demitido por quase ter deixado a 

casa que protegia ser assaltada. Queixa-se de estar sempre piscando por tempos prolongados, devido 

a um incômodo nos olhos. Além disso, declarou que o incidente que causou sua demissão aconteceu 

porque ele não tinha enxergado a aproximação do bandido. 

( ) Maria das Dores, 72 anos, queixa-se de estar com as pernas doloridas e bastante inchadas. 

Seu pé direito não apresenta mais mobilidade e sua função locomotora está bastante comprometida. 

( ) Rafaela, 6 anos, apresenta estatura de 98 cm e já sofreu várias fraturas nas pernas e braços, 

embora – declara a mãe – seja menos levada do que as outras colegas de escola. Apresenta pele pálida 

e declara não tomar sol com frequência.  

( ) Joaquim, 9 anos, está apresentando problemas de aprendizagem e, por vezes, não reconhece 

seus pais. Estes declaram que a criança tem diarreia com frequência e que, há dois meses, apresenta 

uma vermelhidão na pele que, embora medicada com antialérgicos, não foi curada. 

( ) José, 26 anos, funcionário da bolsa de valores, procurou consultório médico por estar 

frequentemente resfriado e, recentemente, ter começado a apresentar sangramentos na gengiva. 

Declarou que sua alimentação é feita às pressas, geralmente em lanchonetes do tipo fast-food. 

 

 

b) -  Como resolver o problema? 

Na atividade anterior, você identificou, pelos sintomas, quais eram as vitaminas que faltavam nos organismos 

de Lana, João, Maria das Dores, Rafaela, Joaquim e José. O médico deles já receitou um suplemento 

vitamínico. Indique para cada um deles pelo menos um alimento que devem ingerir com frequência para não 

ficarem doentes de novo. 

 

Lana ____________________________________________________________________ 

João ____________________________________________________________________ 

Maria das Dores __________________________________________________________ 

Rafaela __________________________________________________________________ 

Joaquim _________________________________________________________________ 

José ____________________________________________________________________ 

 

 


