


Potássio (K+) Condução dos impulsos nervosos
Equilíbrio osmótico

Frutas, carnes e laticínios

Sódio (Na+) Condução dos impulsos nervosos
Equilíbrio osmótico

Sal de cozinha e frutos do 
mar

Zinco Componente de várias enzimas
Metabolismo

Carnes, ovos, frutos do mar

Cobre Formação da hemoglobina Ovos, legumes e peixes

Enxofre Controle da atividade metabólica Ovos, carnes e legumes
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Questão 01

Os vegetais apresentam uma série de fatores combinados para transportar água e
sais minerais das raízes até as partes mais altas da planta. O mecanismo de
ascensão da seiva bruta pode ter como contribuição os seguintes fatores
relacionados abaixo, exceto

a) pressão de absorção de água e sais minerais pelas raízes.
b) efeito de capilaridade entre a água e as paredes dos vasos.
c) força de sucção provocada pelas folhas.
d) eliminação de água via transpiração pelos estômatos.
e) transporte ativo pelas células vivas dos vasos lenhosos.

E
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Questão 02

Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma
lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a
camada de água é:

a) adesão.
b) calor específico.
c) tensão superficial.
d) calor de vaporização.
e) capilaridade.

C
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Questão 03

Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo desempenhando as mais variadas
funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, que:

a) atua na formação de ossos e dentes.

b) está presente na composição de hormônios da tireoide.

c) atua na digestão.

d) é um componente extremamente importante das hemácias.

e) faz parte da bomba cálcio-potássio. A
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Questão 04

Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina
no sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de
oxigênio e é composta principalmente por:

a) Cloro.

b) Cálcio.

c) Magnésio.

d) Iodo.

e) Ferro. E
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Questão 05

Dois sais minerais extremamente importantes são o sódio e o potássio, que atuam no
funcionamento das células nervosas, permitindo que haja:

a) a apoptose.

b) a fagocitose.

c) a propagação do impulso nervoso.

d) a secreção de substâncias das glândulas exócrinas.

e) a produção de ATP e a respiração celular.
C
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Questão 06

Baseando-se nos seus conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas abaixo:

1- Ferro;

2- Flúor;

3- Magnésio.

(     ) Participa da composição da hemoglobina.

(     ) Fortalece dentes.

(     ) Forma a clorofila.

1

2

3
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Questão 07

Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e
hemoglobina são, respectivamente:

a) magnésio, ferro e fósforo.

b) ferro, magnésio e fósforo.

c) fósforo, magnésio e ferro.

d) magnésio, fósforo e ferro.

e) fósforo, ferro e magnésio.
C
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Questão 08

O citoplasma celular é composto por organelas dispersas numa solução aquosa
denominada citosol. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das
funções que a água desempenha no citosol, qual NÃO está correta?

a) Participa do equilíbrio osmótico.

b) Catalisa reações químicas.

c) Atua como solvente universal.

d) Participa de reações de hidrólise.

e) Participa no transporte de moléculas. B
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Questão 08

No sal de cozinha, costuma-se adicionar sais de iodo. O iodo participa da constituição
dos hormônios da glândula tiroide. A falta do iodo pode provocar nas pessoas:

a) barriga d'água

b) amarelão

c) Bócio

d) Mau hálito

e) Esquistossomose

C
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Questão 09

As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos
organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e
inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas:

a) lipídios e proteínas.

b) proteínas e água.

c) sais minerais e vitaminas.

d) água e sais minerais

e) lipídios e carboidratos. D
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Pesquisar sobre estratégias sustentáveis para o controle do 
mosquito Aedes aegypti.
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Nós vamos estudar o conteúdo sobre a

Compostos Orgânicos

(Carboidratos) ...


