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1. A água é um elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies da natureza. 

Comente duas contribuições da água para o ser humano? 
 

2. Os minerais possuem um papel bastante importante em nosso organismo. No entanto, como o corpo 

não é capaz de produzir minerais, eles devem ser ingeridos através de uma alimentação que forneça 
quantidades adequadas destas substâncias. 

 

 
Caso haja excesso, este será eliminado através das fezes e da urina. Comente a importância dos minerais 
a seguir no organismo humano: 

a) Ferro 

b) Cálcio 
c) Iodo 

d) Sódio 
 

3. Os glicídios são moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, 

hidrogênio e oxigênio, também conhecidos como açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono.  

 
Essa classe de compostos é muito ampla e abrange desde o açúcar comum (monossacarídeo) até 
compostos muito complexos (polissacarídeo), como a celulose e o amido, que são produzidos nos 

vegetais pelo processo de fotossíntese. Quais são as funções dos glicídios? Classifique os polissacarídeos 
de acordo com sua função, citando um exemplo para cada. 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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4. O colesterol é um tipo de lipídio muito importante à manutenção de nossa vida, no entanto sabemos 

que seu excesso pode causar danos ao organismo. Quais as funções do colesterol para o corpo humano? 

Que problemas o excesso desse nutriente pode ocasionar?  
 

5. Proteínas são macromoléculas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. As proteínas 
estão presentes em todos os seres vivos e participam em praticamente todos os processos celulares, 

desempenhando um vasto conjunto de funções no organismo, como a replicação de ADN, a resposta a 
estímulos e o transporte de moléculas. Classifique as proteínas de acordo com sua função e exemplifique. 

 

6. As vitaminas são compostos orgânicos, presentes nos alimentos, essenciais para o funcionamento 
normal do metabolismo, sua carência pode ocasionar doenças. Quase todas não são produzidas pelo 

corpo humano, devendo obrigatoriamente ser obtidas na dieta. A disfunção de vitaminas no corpo é 
chamada de hipovitaminose ou avitaminose. O excesso pode trazer problemas, no caso das vitaminas 

lipossolúveis, de mais difícil eliminação, é chamado de hipervitaminose. Atualmente é reconhecido que os 

seres humanos necessitam de 13 vitaminas diferentes, sendo que o nosso corpo só consegue produzir 
vitamina D. Qual a função da vitamina D em nosso organismo? E qual a relação desta vitamina com o 

sol? 
 

7. No período do descobrimento do Brasil, os marujos da esquadra de Pedro Álvares Cabral recebiam 
para suas refeições, 15 kg de carne salgada, cebola, vinagre,azeite e biscoitos, mensalmente. 

 
O vinagre era utilizado nas refeições e para desinfetar os porões dosnavios, nos quais acreditava-se estar 

escondida uma terrível enfermidade. A partirdo século XVIII essa doença foi evitada introduzindo-se 

frutas cítricas na alimentação datripulação. Na realidade, a temível doença era causada pela deficiência 
de um nutrienteessencial na dieta dos marinheiros. 

Identifique que tipo de nutriente era esse, qual o nome da doença causada e seu sintomas. 
 

8. Todas as células possuem membrana plasmática, que separa o conteúdo citoplasmático ou meio 

intracelular do meio extracelular. 

 
Qual a importância da integridade da membrana plasmática? 
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9. No citoplasma das células, são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, 

mas interagindo e dependendo das outras para o funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, 

os lisossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso, e todos às 
mitocôndrias. 

a) Explique que relação existe entre lisossomos e complexo de Golgi. 
b) Qual a função dos lisossomos? 

 
10. As mitocôndrias estão imersas no hialoplasma, entre as diversas bolsas e filamentos que preenchem o 

citoplasma das células eucariotas. Elas são verdadeiras “casas de força” das células, pois produzem 

energia para todas as atividades celulares. 
a) Faça um esquema de uma mitocôndria, identificando cada uma de suas estruturas. 

b) Através de que processo químico, as mitocôndrias produzem energia? 
 


