
 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

 
1.   Observe a tirinha abaixo e analise as alternativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).  
 

 
 
(     ) Uma dieta equilibrada é necessária para a manutenção da saúde e do bem-estar dos indivíduos.  
(     ) Uma dieta hipercalórica não fará engordar se o indivíduo mentalizar que aqueles alimentos são 

saudáveis.  
(     ) Uma dieta equilibrada não pode, jamais, possuir gordura em sua composição.  
(     ) Pelo fato de metade da nossa massa seca (quantidade de componentes restantes quando tiramos 

a água da composição) ser composta por proteína, temos que ingerir o máximo de proteínas que 
pudermos.  

 
A sequência está correta em   
a) V, V, V, F.     
b) V, F, V, F.     
c) F, V, F, V.     
d) F, F, V, V.     
e) V, F, F, F.     
  
2.   Maria Laís vinha sentindo fortes dores no abdômen. Um dia, quando as dores estavam ainda mais 
intensas, ela procurou ajuda médica. Após detalhados exames de sangue e imagem, o médico concluiu 
que seria necessária uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar, que se encontrava com muitos 
cálculos biliares. Para evitar crises recorrentes enquanto aguardava a cirurgia, o médico recomendou à 
Maria Laís uma dieta rigorosa, excluindo da alimentação um determinado grupo de alimentos.  
 
Considerando a função do órgão destacado no texto, no processo digestivo, os alimentos que Maria foi 
aconselhada a evitar se referem ao grupo dos   
a) carboidratos.     
b) lipídios.     
c) proteínas.     
d) vitaminas.     
e) ácidos nucleicos.     

OBS: Ao final das questões está o gabarito comentado. Faça as questões, confira o gabarito e anote as dúvidas 
para que, em momento oportuno, possamos fazer a discussão. 

Bom estudo! 



  
3.   Retirantes (1944) é uma pintura de Cândido Portinari, que retrata corpos muito magros de 
emigrantes nordestinos fugindo da seca do sertão e de suas sequelas sociais, entre elas, a fome e 
desnutrição. Em portadores de distúrbios alimentares, outros fatores de ordem social podem levar às 
mesmas consequências, embora por diferentes causas, dentre elas a distorção da imagem corporal. Na 
tela, Portinari retrata o que vê e interpreta. No espelho, uma adolescente com distúrbios alimentares, de 
certo modo, faz o mesmo. 
 

 
 
Sobre os distúrbios alimentares e sua relação com a desnutrição, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Na anorexia, o paciente chega a ficar severamente desidratado, ocorrendo a perda de íons, como o 

sódio, o potássio e o cálcio, importantes para a manutenção do equilíbrio hídrico e iônico e o 
funcionamento das células musculares, por exemplo.  

II. Na bulimia, pacientes exibem compulsão alimentar e comportamentos compensatórios à alta ingestão 
de alimentos, como vômitos, uso indevido de laxantes, diuréticos, polivitamínicos e anabolizantes.  

III. Na anorexia e na bulimia, os pacientes praticam jejum e exercícios intensos, além de provocarem 
vômito.  

IV. Os pacientes estão em estado de desnutrição, o que pode acarretar um baixo rendimento escolar e, 
com a progressão dos sintomas da anorexia e da bulimia, podem chegar a óbito.  

V. Para o tratamento da anorexia e da bulimia, é necessária a ação de uma equipe multiprofissional a 
fim de ser feita uma abordagem ampla dos distúrbios, que envolve o uso de medicamentos, 
acompanhamentos nutricional e psicológico por causa dos transtornos relacionados à imagem 
corporal.  

 
Estão CORRETAS apenas   
a) II e III.    
b) III e V.    
c) I, IV e V.    
d) I, II e IV.    
e) I, III e V.    
  
4.   O sistema digestório humano é produtor de cinco tipos de sucos digestivos: o salivar, produzido 
pelas glândulas salivares e responsável por metabolizar parte do amido; o suco gástrico, elaborado no 
estômago e atuante na digestão proteica; o suco pancreático, originário do pâncreas e atuante no 
duodeno, o qual decompõe proteínas, ácidos nucleicos e alguns carboidratos; o suco biliar, produzido 
no fígado, armazenado na vesícula biliar e atuante no duodeno, onde, apesar de ser desprovido de 
enzimas, auxilia as lipases (enzimas que degradam lipídios) de outros sucos digestivos a metabolizarem 
gorduras e óleos; e o suco entérico, provido de grande diversidade enzimática. Eventualmente surgem 
problemas associados ao trato digestório como a formação de cálculos biliares, caracterizados pela 
cristalização de substâncias que compõem a bile ou suco biliar. Como tratamento podem ser usados 
medicamentos que dissolvem os cálculos ou cirurgia para remover a vesícula biliar.  
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Baseado no texto, uma pessoa cuja vesícula biliar foi removida, devido à formação de cálculos biliares, 
terá restrição na dieta de lipídios. Quais, dentre os alimentos abaixo citados, poderão ser parte dessa 
dieta?   
a) Batata frita, toucinho de porco e feijoada.     
b) Rúcula, alface e laranja.     
c) Rabada, picanha e hambúrguer.     
d) Frituras em geral, frango com pele e bisteca suína.     
e) Pele de frango, bisteca de boi e coxinha de frango com catupiry.    
  
5.   A água de coco se torna imprópria para o consumo poucos dias após ser retirada do fruto. Sua 
exposição ao ar atmosférico permite a ação de microrganismos e, principalmente, de substâncias 
químicas, que desencadeiam uma série de reações, como o escurecimento, alterações no valor 
nutritivo, na aparência e no sabor. Por isso, para se evitar esse tipo de ação, essas substâncias são 
removidas da solução, por métodos térmicos ou outra técnica, seguida por microfiltrações.  
 
Que substâncias químicas causam esse problema na água de coco?  
a) Os íons Na+  e Mg++     
b) Os carboidratos frutose e glicose    
c) Os carotenoides licopeno e -carotenoβ     
d) As enzimas peroxidase e polifenoloxidase    
e) Os ácidos graxos de cadeias poli-insaturadas    
  
6.   Os alimentos funcionais oferecem vários benefícios à saúde. Além do valor nutritivo inerente à sua 
composição química, podem desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de 
doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes, dentre outras. Com base nesse conceito, 
analise as afirmações abaixo. 
 
I. O licopeno funciona como antioxidante, reduz níveis de colesterol e o risco de certos tipos de câncer, 

como o de próstata, podendo ser encontrado em alimentos de coloração vermelha, como o tomate e a 
melancia. 

II. O ômega 3, presente em alimentos como a sardinha, está relacionado à redução do colesterol e ao 
desenvolvimento do cérebro em recém-nascidos. 

III. A capsaicina, presente em diferentes variedades de pimenta, contribui para o aumento da 
termogênese ligada à redução do peso corporal. 

 
Está correto o que se afirma em  
a) I e II apenas.    
b) II e III apenas.    
c) I e III apenas.    
d) I, II e III.    
  
7.   Uma alimentação inadequada engloba a alta ingestão de gorduras saturadas, sal e carboidratos, 
bem como o baixo consumo de frutas e outros vegetais - hábitos que, geralmente, andam juntos.  
Em 1978, foi publicado pela The Danish Consumers Cooperative Society um guia nutricional chamado 
"Pirâmide Alimentar", mais tarde adotado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na 
base da pirâmide, estão os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade e, no topo, os 
que devem ser consumidos com moderação. Considere a pirâmide alimentar para responder à questão.  
 

Fonte: Disponível em: <http://fisiologiaanimal.webnode.com.br>. Acesso em: 11 jun. 2014.  
 
 



 
 
Na busca de uma alimentação equilibrada, devem-se seguir algumas recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), tais como limitar a ingestão de lipídios e glicídios, predominantes  
a) no nível 4; equilibrar o consumo de proteínas, mais frequentes no nível 3 e aumentar o consumo de 

vitaminas e minerais comumente encontrados no nível 2.    
b) no nível 4; aumentar o consumo de proteínas, mais frequentes no nível 3 e diminuir o consumo de 

vitaminas e minerais comumente encontrados no nível 4.    
c) no nível 2; equilibrar o consumo de proteínas, mais frequentes no nível 3 e aumentar o consumo de 

vitaminas e minerais comumente encontrados no nível 1.    
d) no nível 4; equilibrar o consumo de proteínas, mais frequentes no nível 2 e aumentar o consumo de 

vitaminas e minerais comumente encontrados no nível 1.    
e) no nível 1; equilibrar o consumo de proteínas, mais frequentes no nível 4 e aumentar o consumo de 

vitaminas e minerais comumente encontrados no nível 4.    
  
8.   O quilo, produto da digestão, é composto pelos nutrientes transformados em moléculas muito 
pequenas, mais as vitaminas e sais minerais. As substâncias que formam o quilo podem ser absorvidas 
pelo organismo, por meio das vilosidades do intestino delgado. Uma amostra de quilo retirada do 
intestino de uma mulher que havia almoçado mostrou-se rica em aminoácidos e glicose, portanto é 
possível inferir acertadamente que essa pessoa alimentou-se de:  
a) proteínas e ácidos graxos.    
b) lipídios e amido.    
c) lipídios e carboidratos.    
d) proteínas e carboidratos.    
  
9.   Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em 
monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. 
Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, 
hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do 
organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina.  
 
As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente,   
a) estrutural, reserva, estrutural, reserva.     
b) reserva, reserva, estrutural, estrutural.     
c) reserva, estrutural, reserva, estrutural.     
d) estrutural, estrutural, reserva, reserva.     
e) reserva, estrutural, estrutural, reserva.     
  
10.   A depressão é uma doença, que acomete milhares de brasileiros. Caracterizada por mudança no 
humor e perda de prazer em atividades antes vivenciadas com satisfação, era antigamente 
diagnosticada com base na observação de diversos sintomas, dentre os quais pode ser destacado o 
estado de tristeza no qual o indivíduo se apresentava. Essa condição, provocada pelo desequilíbrio 
bioquímico dos neurônios, era revelada a partir dos níveis de substâncias que atuam no sistema 
humoral, particularmente a serotonina. Hoje, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico, essa 
doença, considerada como “a doença do século”, pode ser prevenida, diagnosticada e tratada por 
diferentes tipos de técnicas, inclusive, por uma dieta alimentar adequada, rica em   



a) carboidratos, ácido fólico, vitamina C, vitaminas do complexo B.     
b) proteínas, ácido pantotênico, vitamina C e vitamina H.     
c) lipídios, folacina, ácido ascórbico e vitamina A.     
d) proteínas, vitamina B-12, vitamina C e vitamina E.     
e) lipídios, folato, ácido ascórbico e vitamina K.    
  
11.   Segundo documento da Unicef, 250 mil crianças por ano perdem a visão por falta de uma vitamina; 
muitas mulheres brasileiras grávidas abortam ou perdem seus filhos logo após o nascimento por 
apresentarem anemia causada por deficiência de ferro; e cerca de 50 milhões de crianças têm o 
metabolismo comprometido por falta de iodo. (adaptado de: "Correio Popular", 13/08/94) 
 
a) Qual é a vitamina cuja deficiência traz problemas de visão? Cite um alimento de origem animal rico 
nesta vitamina. 
b) Porque a deficiência de ferro causa anemia? 
c) Qual é o órgão diretamente afetado pela falta de iodo? Que relação existe entre iodo e metabolismo?  
  
12.   Por que a vitamina D (esteroide) é importante para o crescimento?  
  
13.   A vitamina A conhecida como beta caroteno e retinol é importante para o bom funcionamento da 
visão e para a integridade da pele. Cite um alimento de origem animal e um de origem vegetal ricos 
nesta vitamina.  
  
14.   Dê exemplos de alimentos que possuem grande quantidade de água.  
  
15.   Qual é a vitamina cuja falta acarreta o escorbuto, avitaminose que se manifesta como sangramento 
nas gengivas, queda dos dentes e rachaduras na pele?  
  
16.   Qual o papel desempenhado por cada um dos nutrientes relacionados a seguir no organismo 
humano? 
a) Açúcares (carboidratos): 
b) Proteínas: 
c) Lipídios (gorduras): 
d) Ácidos nucléicos (DNA e RNA): 
e) Sais minerais: 
f) Vitaminas:  
  
17.   Cada marinheiro da esquadra de Cabral recebia mensalmente para suas refeições 15kg de carne 
salgada, cebola, vinagre, azeite e 12kg de biscoito. O vinagre era usado nas refeições e para desinfetar 
o porão, no qual, acreditava-se, escondia-se a mais temível enfermidade da vida no mar. A partir do 
século XVIII essa doença foi evitada com a introdução de frutas ácidas na dieta dos marinheiros. Hoje 
sabe-se que essa doença era causada pela deficiência de um nutriente essencial na dieta. 
   

(Adaptado de: Bueno, E. A VIAGEM DO DESCOBRIMENTO. Rio de Janeiro. Objetiva. 1998.) 
 
a) Que nutriente é esse? 
b) Que doença é causada pela falta desse nutriente? 
c) Cite duas manifestações aparentes ou sintomas dessa doença.  
  
18.   Os médicos de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, ao avaliarem a situação da saúde 
de seus habitantes, detectaram altos índices de anemia, de bócio, de cárie dentária, de osteoporose e 
de hemorragias constantes através de sangramentos nasais. Verificaram a ocorrência de carência de 
alguns íons minerais e, para suprir tais deficiências, apresentaram as propostas seguintes. 
 



Proposta I - distribuição de leite e derivados. 
Proposta II - adicionar flúor à água que abastece a cidade. 
Proposta III - adicionar iodo ao sal consumido na cidade, nos termos da legislação vigente. 
Proposta IV - incentivar os habitantes a utilizar panelas de ferro na preparação dos alimentos. 
Proposta V - incrementar o consumo de frutas e verduras. 
 
Diante destas propostas, responda. 
 
a) Qual delas traria maior benefício à população, no combate à anemia? Justifique. 
 
b) Qual proposta que, pelo seu principal componente iônico, poderia reduzir, também, os altos índices 
de cáries dentárias, de osteoporose e de hemorragias? Por quê?  
  
19.   Na charge a seguir, extraída da Revista "Saúde" (fevereiro de 1996, p. 130, Seção Humor Spacca), 
encontram-se à venda, em forma de pastilhas, de comprimidos e de cápsulas, vitaminas extraídas de 
vegetais. 

 
a) Que vegetais poderiam estar expostos nas bancas correspondentes às vitaminas A e C indicadas 
pelas placas, em substituição às pastilhas, comprimidos e cápsulas? 
 
b) Que distúrbios orgânicos podem ser evitados pela ingestão de alimentos ricos em vitaminas B1 e K?  
  
20.   O "kwashiorkor" e o marasmo são doenças infantis por deficiência nutricional encontradas em 
regiões subdesenvolvidas. 
"Kwashiorkor" é uma palavra de origem africana que significa "doença que afeta uma criança quando 
nasce outra (uma irmã ou um irmão)". A doença caracteriza-se por retardo de crescimento, cabelos e 
pele descoloridos e inchaço do corpo, principalmente da barriga, devido ao acúmulo de líquido nos 
tecidos. Esse quadro decorre da falta quase completa de proteínas na dieta, a qual é constituída 
essencialmente por carboidratos. 
O marasmo, fraqueza extrema, caracteriza-se por atrofia dos músculos, ossos salientes e fácies de um 
velho; é um quadro de subnutrição completa causada por deficiência calórica e protéica. 
 
a) Explique a relação entre a causa do "kwashiorkor" e o significado atribuído a essa palavra africana. 
b) Por que alimentos protéicos são fundamentais na composição da dieta das crianças? 
c) Explique por que a deficiência calórica faz a criança emagrecer.  
   



Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
[V] Uma dieta equilibrada auxilia no bem-estar físico e emocional dos indivíduos. 
[F] A mentalização não tem relação com a dieta, portanto, se houver consumo exagerado de alimentos 

hipercalóricos, a pessoa tende a engordar. 
[F] Uma dieta equilibrada precisa ter gorduras saudáveis, pois o corpo necessita de certos lipídios. 
[F] A quantidade de massa seca e água no corpo humano varia de acordo com a idade, no entanto, não 
se pode ingerir proteína e nenhum composto em excesso, devendo-se manter o equilíbrio no consumo 
de nutrientes.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
A vesícula biliar é uma bolsa de forma oval situada abaixo do fígado e tem como função armazenar a 
bile, secreção esverdeada produzida pelo fígado e que atua na eliminação de substâncias indesejáveis 
e na emulsão de lipídios ingeridos na dieta, facilitando a atuação da lipase na digestão de lipídios.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
[II] Incorreta. Na bulimia, a pessoa come compulsivamente e depois se arrepende, eliminando os 

alimentos ingeridos, forçadamente, através de vômitos, exercícios físicos intensos, laxantes e 
diuréticos. 

[III] Incorreta. Na anorexia, ocorre o jejum intermitente, enquanto que na bulimia a pessoa pode 
provocar o vômito ou ingerir laxantes e diuréticos após comer compulsivamente; em ambos os casos, a 
pessoa pode praticar atividades físicas intensas.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
As pessoas que tiveram a sua vesícula biliar removida devem evitar a ingestão de alimentos 
gordurosos. Dessa forma, em sua dieta devem ocorrer vegetais, tais como legumes, folhas e frutos.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
As enzimas (proteínas) peroxidase e polifenoloxidase apresentam efeitos semelhantes na água de 
coco, como escurecimento, acidez, alteração do sabor, odor e valor nutricional.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Todos os itens estão corretos e relacionados ao conceito de alimentos funcionais.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
Em uma alimentação equilibrada deve-se evitar o consumo excessivo de lipídios e glicídios, equilibrar a 
ingestão de proteínas e aumentar o consumo de vitaminas e sais minerais presentes em frutos, 
legumes e hortaliças.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
As proteínas e os carboidratos (amido e glicogênio) digeridos, fornecem ao organismo, glicose e 
aminoácidos, respectivamente.   



 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Os polissacarídeos de reserva animal e vegetal são, respectivamente, o glicogênio e o amido. Os 
estruturais que ocorrem em animais artrópodes, fungos e vegetais são, respectivamente, a quitina e a 
celulose.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
A chamada “depressão” é uma condição complexa resultante de fatores genéticos e ambientais, ou 
sociais, que pode ser tratada por diferentes abordagens. A dieta alimentar equilibrada auxilia a 
prevenção e o controle desse quadro. Os carboidratos fornecem energia, bem como as vitaminas do 
complexo B (ácido fólico) e a vitamina C, importante na atividade do sistema imunológico que previne 
doenças infecciosas e o desenvolvimento de anomalias celulares, tais como tumores malignos.   
 
Resposta da questão 11: 
 a) Vitamina A que ocorre na gema do ovo. 
 
b) O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, pigmento respiratório responsável pelo 
transporte de oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. A falta de ferro dificulta a produção 
dos glóbulos vermelhos que contêm hemoglobina. 
 
c) A falta de iodo afeta a Tiroide, glândula endócrina responsável pela produção de Tiroxina, hormônio 
que regula a taxa metabólica do organismo.   
 
Resposta da questão 12: 
 Auxilia a absorção de cálcio no intestino.   
 
Resposta da questão 13: 
 Gema de ovo, ova de peixe, cenoura, tomate, beterraba, etc.   
 
Resposta da questão 14: 
 Leite, sopas, refrigerantes, frutas, etc.   
 
Resposta da questão 15: 
 Vitamina C (ácido ascórbico).   
 
Resposta da questão 16: 
 a) Açúcares (carboidratos): energéticos 
b) Proteínas: estruturais 
c) Lipídios (gorduras): mistos 
d) Ácidos nucléicos (DNA e RNA): estruturais 
e) Sais minerais: estruturais e reguladores 
f) Vitaminas: reguladores   
 
Resposta da questão 17: 
 a) Vitamina C (ácido ascórbico) 
b) Escorbuto 
c) Sangramento gengival, queda dos dentes, problemas gastrointestinais.   
 
Resposta da questão 18: 
 a) Proposta IV. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina - pigmento vermelho presente nas 
hemácias - que realiza o transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo. 
 



b) O cálcio presente no leite e seus derivados é fundamental para os processos de calcificação óssea, 
mineralização dos dentes e coagulação sanguínea.   
 
Resposta da questão 19: 
 a) São ricos em vitamina A: cenoura, pêssego, abóbora, etc. A vitamina C pode ser encontrada no 
limão, na laranja, acerola, entre outras frutas cítricas. 
 
b) A ingestão regular das vitaminas B1 e K podem evitar, respectivamente, o beribéri e hemorragias.   
 
Resposta da questão 20: 
 a) Partos sucessivos faz com que a mãe diminua a amamentação para os filhos mais velhos, para 
alimentar o recém-nascido. 
b) As proteínas são fundamentais para o crescimento, para a defesa imunológica (formação de 
anticorpos) e produção de enzimas. 
c) A dieta pobre em carboidratos, causa a utilização de gorduras como fonte de energia. Se houver falta 
de gorduras, o organismo desnutrido passa a utilizar proteínas para produzir energia. 
 


