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Exercícios 
 
01. A água tem uma importância fundamental na vida dos organismos vivos. Cerca de 70%  da massa de nosso corpo 

é constituída por água. Essa substância participa de inúmeras reações químicas nos seres vivos onde as células 
produzem substâncias necessárias à vida. O consumo diário de água é imprescindível para o funcionamento 
adequado de nosso corpo. 

 

Com relação à água e a sua importância, cite 3 propriedades e 3 papeis biológicos. 
 
02. Os seres vivos são compostos por uma variedade de substâncias inorgânicas dentre as quais se destaca a água, 

encontrada em maior quantidade. Sobre o assunto, descreva 3 características dessa molécula que a torna 
essencial para os seres vivos. 

 
03. Qual característica mantem as moléculas de água unidas entre si?   
 
04.  Que a água é essencial para a vida, todo mundo sabe. O corpo humano é constituído por 70% de água. 

Contudo, a hidratação excessiva pode ser fatal. Existem diversos casos relatados de pessoas que ingeriram 
grandes quantidades de água em curto espaço de tempo e que morreram ou desenvolveram algum grau de 
hiponatremia, que basicamente significa sal insuficiente no sangue. Nesses casos, o sangue fica com excesso 
de água, o que facilita a entrada dessa substância nas células. Os sintomas incluem dor de cabeça, fadiga, 
náuseas, vômito e desorientação mental. 

 

Scientific American Brasil. Disponível em: <https://www2.uol.com.br/sciam/noticias/agua_demais_ pode_fazer_mal_e_ate_matar.html>. 
[Adaptado]. Acesso em: 25 ago. 2018. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre fisiologia celular, explique por que uma menor concentração 
sanguínea pode resultar em plasmoptise nas células. 

 
05. A figura mostra duas propriedades da molécula de água, fundamentadas na polaridade da molécula e na 

ocorrência de pontes de hidrogênio. 
 

 
 

Essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para quais funções biológicas? 
 
06. Considere que um homem de 80 kg  apresenta as seguintes substâncias constituindo o seu corpo: 
 

Tipos de Substâncias %  
Água 70  
Carboidratos 3,5  
Lipídios 10  
Proteínas 15  
Sais minerais 1 
Outras substâncias 0,5  

 

Com base nessas informações e em conhecimentos sobre a composição química dos seres vivos, responda:  
a) A água e os sais minerais são substâncias inorgânicas que não são produzidas pelo organismo humano? 

Explique. 
b) O homem, conforme descrito, apresenta 15 kg de proteínas em seu corpo? Explique. 
c) Os lipídios são compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas 

em meio alcalino? Explique. 
d) Por ser uma molécula apolar, no corpo humano a água é utilizada na transmissão do impulso nervoso e na 

formação de cristais? Explique. 
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07. No corpo humano, a água exerce variadas atividades fundamentais que garantem o equilíbrio e o funcionamento 
adequado do organismo como um todo. Considerando que um ser humano adulto tem entre 60% e 70% de sua 
massa corpórea constituída por água, onde a maior parte dessa água se encontra localizada?   

 
08. Para responder à questão, leia as informações e as afirmativas que seguem. 

 

A água é o componente mais abundante do corpo humano, sendo responsável por aproximadamente 70%  
do peso total do corpo. Durante o exercício físico, o calor gerado pelo metabolismo aumenta a temperatura do 
corpo. O sistema nervoso detecta esse aumento de temperatura e desencadeia a liberação de suor, constituído 
principalmente de água. A água presente no suor carrega eletrólitos dissolvidos e esfria o corpo ao evaporar, por 
isso deve ser reposta para a manutenção da homeostase do organismo e para o funcionamento normal dos 
órgãos, dos tecidos e das células. 
 
Sobre o metabolismo da água no corpo humano, a ingestão de bebidas isotônicas tem como finalidade reduzir a 
queima de substâncias energéticas no organismo, provocando a diminuição da temperatura corporal? Explique. 

 
09.  O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um 

de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por proteínas. Caso 
a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, 
para que este se desenvolva é necessária uma transferência de calor, que ocorre durante o período em que essas 
aves chocam os ovos. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em 21 abr. 2015. (Adaptado). 
 
Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião será 
interrompido? Justifique  
 

10. A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85%  de sua massa. Sobre as 
propriedades físico-químicas da água, responda:  
 

O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em 
seu ponto de ebulição? Justifique. 


