
 
 
1. Diferencie os nutrientes energéticos, os construtores e os reguladores, presentes na maioria 
dos alimentos que consumimos diariamente. Classifique depois, segundo este critério, os 
seguintes nutrientes: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais.  

 

 

 

 

 

2. Podemos estimar as quantidades mais adequadas de cada tipo de alimento que devemos 

ingerir observando, por exemplo, alguns modelos de pirâmide alimentar. Analise a pirâmide 

abaixo e responda:  

                                       

a) Em qual nível da pirâmide estão alimentos que tem essencialmente a função construtora? 

Justifique sua resposta.  

 

 

 

b) Em qual nível da pirâmide estão alimentos que tem essencialmente a função reguladora? 

Justifique sua resposta.  

 

 

 

c) Por que seguir as determinações das pirâmides não é uma regra fixa para a alimentação 

saudável de todas as pessoas?  

 

 

 



3. Leia com atenção a charge abaixo e depois responda ao que se pede. 

 

 

  

a) O que quer dizer light no rótulo de um 

alimento? 

 

 

 b) Qual é a diferença entre um alimento 

light e um diet? 

 

 

 c) Por que a mulher da charge está brava 

com o homem? 

 

 

 d) Que hábitos o homem da charge 

poderia adotar para ter uma vida mais 

saudável?  

 

 

4. Analise a informação nutricional contida no rótulo de dois alimentos, considerando que um deles será 

totalmente ingerido por uma pessoa que sofre de hipertensão arterial.  

 

 

a) Por qual dos dois alimentos um hipertenso (pressão alta) deveria optar? Justifique a sua resposta.  

 

 

b) Explique a importância de proteínas e de açúcares para a nossa saúde.  

 

 

 

c) Dos lipídios que constam no rótulo, qual(is) o consumo deveria(m) ser evitado(s)? Justifique a sua 

resposta.  

 

 



5. A tirinha abaixo faz referência ao consumo de vegetais. A celulose, carboidrato encontrado na parede das 

células vegetais, confere rigidez e firmeza às plantas. A digestão desse carboidrato é difícil, sendo raros os 

organismos que possuem a enzima celulase necessária à sua quebra. Nos seres humanos, por exemplo, 

pela falta dessa enzima, a celulose forma as fibras vegetais, que não são digeridas nem absorvidas pelo 

tubo digestório.  

 

a) Explique por que uma alimentação rica em fibras vegetais é importante para a saúde.  

 

 

 

b) Além de fibras, muitos vegetais são ricos em micronutrientes, como as vitaminas e os sais minerais. A 

consequência da carência desses nutrientes pode ser considerada um fator para o desenvolvimento de 

várias doenças, como por exemplo: -  

falta de vitamina C:_____________________________________________________________  

falta de vitamina A:_____________________________________________________________  

falta de ferro:__________________________________________________________________  

 

c) Para cada uma das doenças mencionadas no item acima, cite três alimentos que possam ser 

considerados fontes desses micronutrientes  

Fonte de vitamina C: ___________________, ____________________ e __________________  

Fonte de vitamina A: ___________________, ____________________ e __________________  

Fonte de ferro: _____________________, ______________________ e _________________  

 

6. É muito comum que mulheres apresentem um quadro de anemia durante a gravidez. As mulheres 

anêmicas queixam-se de cansaço constante, além de uma acentuada "falta de ar". Essa condição em geral 

pode ser tratada por meio da ingestão de sais de ferro, ou de uma dieta rica em ferro. Explique de que 

forma a dose extra de ferro alivia os sintomas de falta de ar. 

 

 

 

 


