


ESTEROIDES
HORMÔNIOS SEXUAIS

• Características primárias – Nascimento (órgãos genitais).
• Características secundárias – Na puberdade (ação dos 

hormônios sexuais 
• Testosterona e Estrogênios
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ESTEROIDES
O PERIGO DOS ANABOLIZANTES:
• Hormônios sintéticos;
• Aumentam a síntese de proteínas nos músculos
• Reduz 85% a produção de testosterona nos testículos = testículo

atrofiado
• Cessa o crescimento, câncer de fígado, hepatite, aumenta pressão

arterial e + risco de ataque cardíaco.
• Mudança de comportamento (+ agressivo, depressão e irritabilidade)
• Desequilibra o ciclo hormonal e mulher + masculinizada
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ESTEROIDES
O PERIGO DOS ANABOLIZANTES:
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01. Esta tabela mostra o teor de proteínas, carboidratos e lípides
em alguns alimentos, expresso em gramas por 100g de peso seco.
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Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa que contém a dieta mais 
adequada para um jogador de futebol antes de uma competição.

a) Arroz com farinha de mandioca.
b) Arroz com toucinho.
c) Carne seca com farinha de mandioca.
d) Carne seca com toucinho.
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LETRA: [A]
Atividades físicas demandam uma considerável
quantidade de energia do corpo. Sendo assim, o
jogador de futebol precisa alimentos ricos em
carboidratos, principal fonte de energia a curto
prazo.
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02. A preocupação com a qualidade e com o tempo de vida leva o
homem moderno urbano a manter uma dieta alimentar adequada,
acompanhada de exercícios físicos corretos. Suponha que:
– para Pedro, o valor energético adequado consumido por almoço
seja de 700kcal de alimentos;
– Pedro, no almoço, ingira 100g de arroz, 100g de feijão, 150g de
bife, 50g de batata frita e 20g de ovo, além de uma lata de
refrigerante.
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a) 90 minutos.
b) 80 minutos.
c) 60 minutos.
d) 40 minutos.
e) 30 minutos.

Consultando-se a tabela, pode-se afirmar que, para
gastar o excesso energético ingerido, Pedro deve correr:
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1420 – 700 = 720KCal EXCESSO

ARROZ 1g ................................3,6 Kcal
100g  ........................... X X= 360KCal    

FEIJÃO 1g ................................3,4 Kcal
100g  ........................... X X= 340KCal    

BIFE 1g ................................3,8 Kcal
150g  ........................... X   X= 570KCal    

BATATA 1g ................................1,4 Kcal
FRITA 50g  ........................... X     X= 70KCal    

OVO 1g ................................1,6 Kcal
20g  ...........................    X     X= 32KCal    

REFRIGERANTE ........................................... X= 48KCal
TOTAL  =  1420 KCal   

1080 Kcal ...........60 min
720 Kcal ........... X X = 40 minutos
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03. O rótulo de um recipiente de leite em pó indica:

O fabricante recomenda usar duas colheres das de sopa para um copo de 200 mL.
Considerando que cada colher contém 20 g do leite em pó, a quantidade de gordura
que se ingere, ao beber todo o conteúdo de um copo, é de:
a) 10,0 g b) 2,5 g c) 0,6 g d) 0,4 g e) 0,2 g
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04. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na
versão “diet” e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de
líquido (300 mL) e têm a mesma massa quando vazias. A composição do
refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença: a versão comum
contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão “diet” não contém açúcar
(apenas massa desprezível de um adoçante artificial). Pesando-se duas latas
fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados:
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Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em g/L, de 
açúcar no refrigerante comum é de, aproximadamente:
a) 0,020 b) 0,050 c) 1,1 d) 20 e) 50
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Alternativa “e”
Sabendo que a diferença de massa entre o refrigerante comum e 
o diet é somente em razão do açúcar:

maçúcar = mrefrigerante comum – mrefrigerante diet

maçúcar = 331,2 – 316,2
maçúcar = 15 g

15 g de açúcar -------- 0,3 L de refrigerante (300 mL)
x -------------------------- 1 L de refrigerante
x = 1 . 15 / 0,3
x = 50 g de açúcar/L de refrigerante
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