
 
Nome: _______________________________________________________ Nº ___________ Turma _____ 
 

1) As pessoas que sofrem de osteoporose 

apresentam uma redução do nível de cálcio no 

organismo, o que leva à fragilidade dos ossos e 

pode causar fraturas. O tratamento consiste em 

uma dieta à base de alimentos ricos em cálcio, 

medicamentos, nos casos mais sérios, e exercícios 

físicos. Mas, para o tratamento surtir efeito, é 

necessário que o paciente tome sol diariamente 

para uma melhor absorção do cálcio. A 

necessidade de exposição ao sol está relacionada à 

atividade da: 

a) Vitamina A. 

b) Vitamina B. 

c) Vitamina E. 

d) Vitamina D. 

e) Vitamina K. 

 

2) No homem, a carência da vitamina ________ 

provoca a chamada cegueira noturna, um 

problema visual caracterizado por dificuldade para 

enxergar em situações de luz fraca. Essa vitamina 

é necessária, pois associa-se a proteínas dos 

bastonetes, os quais são células fotorreceptoras da 

_________ que permitem a visão da 

luminosidade. 

Preenchem de forma correta as lacunas do texto, 

os termos contidos na alternativa: 

a) A / córnea  

b) A / retina 

c) C / córnea  

d) E / íris  
e) E / retina 

 

3) Algumas vitaminas precisam ser ingeridas 

diariamente, em outras, entretanto, não há essa 

necessidade, pois ficam armazenadas no tecido 

adiposo. Dentre as vitaminas que necessitam de 

ingestão diária, podemos citar: 

a) vitamina A e C. 

b) vitamina D e E. 

c) vitamina C e as do complexo B. 

d) vitamina K e as do complexo B. 

e) vitamina C e E. 

 

 

4) (PUC-PR) Analise as afirmações sobre 

avitaminoses ou doenças de carência, que são 

formas de estados mórbidos, ou seja, são doenças 

causadas pela ausência ou carência de uma ou 

mais vitaminas no organismo: 

I - O escorbuto é uma doença que se instala pela 

falta de Vitamina D. 

II - O raquitismo é uma doença que surge pela 

falta de Vitamina C. 

III - A xeroftalmia, que pode levar à cegueira, é 

consequência da falta de Vitamina A. 

IV - O beribéri é causado pela falta de vitamina do 

Complexo B. 

Estão corretas as afirmações: 

a) Apenas I, II e III. 

b) I, II, III e IV. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas III e IV. 

 

5) Quanto às vitaminas, todas as afirmativas 

abaixo são corretas, exceto: 

a) A vitamina A, encontrada principalmente em 

ovos e leite, é protetora do epitélio e sua carência 

pode determinar a cegueira noturna. 

b) A vitamina D, encontrada principalmente nas 

frutas cítricas, age no metabolismo das gorduras e 

sua carência pode determinar o beribéri. 

c) A vitamina B12 pode ser sintetizada por 

bactérias intestinais e sua carência pode 

determinar a anemia perniciosa. 

d) A vitamina C, encontrada em vegetais, mantém 

normal o tecido conjuntivo e sua carência pode 

determinar o escorbuto. 

e) A vitamina K atua como um dos fatores 

indispensáveis à coagulação sanguínea. 

 

6) (UFC - Modificada) As vitaminas foram 

descobertas há cerca de 100 anos e, a partir dos 

anos 80, invadiram as prateleiras das farmácias, na 

forma de suplementos vitamínicos, com dosagens 

acima das recomendadas pelas organizações de 

saúde, o que ainda hoje gera muita discussão 

sobre os benefícios ou malefícios que esse 

""banho"" de vitaminas pode acarretar ao 

organismo. Contudo é relevante saber a 

importância das mesmas para a saúde e de quais 
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fontes alimentícias podemos obtê-las. Considere o 

quadro a seguir.  

 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente 

o quadro anterior, substituindo, respectivamente, 

os números 1, 2, 3, 4 e 5 pelos sintomas causados 

devido à carência de cada vitamina no organismo.  

a) cegueira noturna, hemorragias, escorbuto, 

raquitismo e beribéri.  

b) escorbuto, cegueira noturna, raquitismo, 

beribéri e hemorragias.  

c) cegueira noturna, raquitismo, hemorragias, 

escorbuto e beribéri.  

d) beribéri, raquitismo, escorbuto, cegueira 

noturna e hemorragias.  

e) cegueira noturna, beribéri, escorbuto, 

raquitismo e hemorragias.  

 

7) As vitaminas são compostos orgânicos que 

funcionam como coenzimas, ou seja, atuam 

juntamente com as enzimas envolvidas no 

metabolismo celular. A deficiência de vitaminas 

provoca enfermidades chamadas de doenças de 

carências. Sejam dados os seguintes sintomas de 

carências: 

1. Retina ressecada 

2. raquitismo na infância 

3. deficiência na coagulação sanguínea 

4. anemia perniciosa 

Os sintomas carências enumerados acima estão 

relacionados, respectivamente, com a deficiência 

das seguintes vitaminas: 

a) K, E, B2 e B12. 

b) B1, D, C e E. 

c) A, D, K e B12. 

d) A, E, K e C. 

 

8) Com relação às vitaminas, assinale a alternativa 

CORRETA:  

a) a vitamina K é encontrada em vegetais folhosos 

e no alho, mas também é sintetizada naturalmente 

pela flora bacteriana do intestino delgado.  

b) todas as vitaminas são substâncias inorgânicas.  

c) uma das funções da vitamina A é aumentar a 

absorção intestinal de cálcio e fosfato.  

d) cegueira noturna é um sintoma característico de 

deficiência de vitamina B1 (tiamina).  

e) a beribéri, uma espécie de neurite, é causada 

pela deficiência da vitamina E. 
 

9) Recentemente a engenharia genética 

possibilitou a transferência de genes da rota de 

biossíntese da provitamina A para o genoma do 

arroz (“Golden Rice”). De acordo com os autores 

do projeto, o consumo desse tipo de arroz poderia 

amenizar os problemas de carência dessa vitamina 

em populações de países desenvolvidos. Em 

relação à provitamina A, é incorreto afirmar que: 

a) está associada ao beta-caroteno (carotenóide). 

b) sua deficiência está associada à xeroftalmia. 

c) pode ser encontrada como provitamina na 

cenoura e abóbora. 

d) sua deficiência está normalmente associada ao 

escorbuto. 

e) não é biossintetizada pelo organismo humano. 

 

 10) Observe a tira abaixo. 

 
Se o filho do Radicci tornar-se vegetariano do tipo 

que não utiliza produtos derivados de animais, 

ficará impossibilitado de obter, em sua dieta, a 

vitamina:   

a) B12, que atua na formação de células 

vermelhas do sangue.  

b) B12, que é encontrada nos pigmentos visuais.  

c) D, que auxilia na formação do tecido 

conjuntivo.  

d) E, que é responsável pela absorção de cálcio.  

e) E, que participa da formação de nucleotídeos. 

 


