


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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EXERCÍCIO DE CLASSE



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

12



05. Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se:

A porcentagem em massa indica-nos a quantidade de gramas de cada
componente em 100 g de leite em pó. A concentração em massa (em g/L) de
proteínas em um copo de 200 mL de leite preparado é:
a) 30g/L b) 35g/L c) 40g/L d) 45g/L e) 50g/L
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- Primeiro calculamos a concentração da solução feita misturando-se 
30 g do leite em pó integral em 200 mL (1 copo) de água. Lembre-se 
de transformar o volume para L (200 mL → 0,2L):
C = m1 → C = 30 g → C = 150,0 g/L

V 0,2 L
- Agora fazemos uma regra de três, visto que a proteína equivale a 
30% da massa do leite:
100 % ---------- 150,0 g/L
30% ---------- x
X = 30 . 150

100
X = 45,0 g/L
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06. Complete a frase abaixo marcando em seguida a opção que
contém as palavras corretas.

Os carboidratos, também chamados de _________________ ou
hidratos de carbono, são moléculas orgânicas que constituem a
principal fonte de energia para os seres vivos. Eles podem ser
classificados em monossacarídeos, dissacarídeos e
________________. Os ___________ apresentam átomos de
carbono em sua molécula e seus principais representantes são a
glicose, frutose e ___________.
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a) Energéticos, polissacarídeos, dissacarídeos, lactose.
b) Açúcares, polissacarídeos, monossacarídeos, galactose.
c) Hidratos, oligossacarídeos, polissacarídeos, sacarose.
d) Lipídios, polissacarídeos, monossacarídeos, galactose.
e) Polímeros, polissacarídeos, monossacarídeos, lactose.
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letra b

Os carboidratos, também chamados de açúcares ou hidratos de
carbono, são moléculas orgânicas que constituem a principal fonte
de energia para os seres vivos. Eles podem ser classificados em
monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos.
Os monossacarídeos apresentam átomos de carbono em sua
molécula e seus principais representantes são a glicose, frutose e
galactose.
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