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Sais Minerais  3º ano – Biologia – Fabrício Queiroz.  

 
Exercícios 

 

01. Preencha corretamente as lacunas do enunciado abaixo. 
 

O íon __________ integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para __________, 
enquanto o íon __________ participa da composição da mioglobina.  

 
02. Relacione, corretamente, os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a Coluna II de 

acordo com a Coluna I. 
 

Coluna I Coluna II 

1. Cálcio (     ) É um componente importante dos ossos e dos dentes, é essencial à coagulação sanguínea e 
tem ação em nervos e músculos. 

2. Ferro (     ) É um componente dos ossos e dos dentes, e auxilia na prevenção da cárie dentária. 

3. Sódio (     ) É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias, e é fundamental 
para a respiração celular. 

4. Flúor (     ) É importante no balanço de líquidos do corpo; é essencial para a condução do impulso 
nervoso e tem ação nos músculos. 

 
03. O quadro abaixo apresenta informações nutricionais de dois tipos de requeijão. 
 

INFORMAÇÂO NUTRICIONAL Porção de 30 g  (1 colher de sopa) 
 Requeijão tradicional Requeijão light 
Valor calórico 90 kcal  55 kcal  

Carboidratos 1,0 g  1,0 g  

Proteínas 3,2 g  3,2 g  

Gorduras totais 8,2 g  4,2 g  

Gorduras saturadas 5 g  2,8 g  

Gorduras trans 0 g  0 g  

Sódio 194 mg  160 mg  
 

De acordo com essas informações e conhecimentos sobre o assunto, responda:  
 

O consumo do requeijão tradicional e do light seria recomendável para indivíduos hipertensos? Justifique. 
 
04. Os insetos são considerados o alimento do futuro por terem elementos nutritivos. Veja, na tabela a seguir, a 

descrição dos nutrientes neles encontrados. 
 

Lagarta mopane - estágio larval das mariposas imperador, Imbrasia belina - rica em potássio, 
sódio, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, manganês e cobre. 

 

Larvas da farinha - larvas do besouro Tenebrio molitor - ricas em cobre, sódio, potássio, ferro, 
zinco, selênio e gorduras poli-insaturadas. 

 

Percevejo Maria-fedida - Nezara viridula - rico em vitaminas do complexo B, proteínas, ferro, 
potássio e fósforo. 

 

Besouro escaravelho-vermelho - Rhynchophorus ferrugineus – rico em potássio, zinco, ferro, 
fósforo e também em vários aminoácidos, ácidos graxos monoinsaturados, poli-insaturados e 
em quitina.  

 

Fonte: http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1928-conheca-os-insetos-que-voce-vai-comer-no-futuro.html (Adaptado) 
 

Sobre os componentes químicos encontrados nesses animais e o seu valor nutricional, responda: 
O cálcio, o fósforo e o zinco, encontrados na lagarta mopane, são minerais, que participam de importantes funções 
do nosso corpo. Cite as principais funções de cada um desses minerais. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. O estudo do transporte e regulação do íon cálcio no coração tem-se estendido e o projeto “Transporte de cálcio 
em miócitos ventriculares de ratos durante o desenvolvimento pós-natal” é um exemplo disso.  
 

Sendo um íon responsável pela contração do músculo cardíaco, há fortes indicações de que muitas doenças 
que levam a insuficiências nas funções do coração, como hipertensão arterial, isquemia miocárdica, hipertrofia e 
distúrbio de ritmo, estão ligadas a alterações no transporte de cálcio.  

 

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/1999/03/01/dentro-do-coracao/>. Acesso em: 11/10/2017 (Adaptado).  
 
Com base nos conhecimentos sobre o íon cálcio no organismo, responda: 
Este íon é responsável pela contração do músculo cardíaco, porque promove os deslizamentos dos miofilamentos 
delgados de miosina sobre os miofilamentos espessos de actina? Justifique. 

 
06. Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em 

várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os 
distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e 
econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em 
seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. 
 
Essa inclusão contribui na produção de quais hormônios e em qual glândula humana?  

 
07. Durante uma aula, o professor Fabrício apresentou uma pesquisa escolar que mostrava que o consumo de sódio 

por seus alunos é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que 
esse hábito deve ser evitado. 
 
Que doença está associada a esse hábito? 

 
08. Analise as seguintes proposições. 

 
“Atua como um solvente universal, sendo de extrema importância para as reações químicas ocorridas nas 

células dos seres vivos. Outras funções importantes são o transporte de íons e moléculas pelo corpo, regulação 
térmica e ação lubrificante.”  

 

“São encontrados em duas formas: solúveis (encontrados em forma de íons) e insolúveis (fazendo parte de 
estruturas esqueléticas etc.) e representam cerca de 1% da composição celular.”  
 
Quais substâncias estão descritas nos textos acima? 

 
09. Os seres vivos são formados, quimicamente, por dois grandes grupos de compostos: orgânicos e inorgânicos. Os 

minerais, inorgânicos, desempenham funções importantíssimas para o ser vivo e a deficiência de alguns deles, 
no corpo humano, pode causar diversas doenças e prejuízos à saúde. Qual mineral, que é responsável pela 
constituição da hemoglobina e está relacionado ao transporte do O2 pelo sangue e, qual doença está relacionada 
com a sua carência? 

 
10. Considere as afirmações e o gráfico. 

I. Nas carnes e vísceras, o ferro é encontrado na forma Fe2+. 
II. Nos vegetais, o ferro é encontrado na forma mais oxidada, Fe3+. 
III. A vitamina C é capaz de reduzir o ferro da forma Fe3+ para a forma Fe2+. 

 

 
 
a) Qual das formas iônicas do ferro é melhor absorvida pelo intestino humano? Justifique. 
b) As afirmações e o gráfico justificam o hábito do brasileiro, de consumir laranja junto com a feijoada? 

Justifique. 


