
 

 
 
Olá pessoal, esperamos que todos estejam bem. 
 

Essa semana, vamos nos dedicar a desenvolver autonomia de estudo. Fizemos 
um gabarito comentado sobre a lista de sais minerais.  

Neste gabarito deixamos em vermelho a resposta da questão e fizemos 
comentários adicionais importantes em azul, como o raciocínio necessário para 
resolução de questões que envolvem gráficos e tabelas. 

O objetivo é que vocês analisem suas repostas de acordo com o gabarito e façam 
uma análise das alternativas incorretas. Disponibilizamos a correção de todas as 
alternativas das questões, assim você poderá compreender o que estava incorreto caso 
tenha marcado uma questão errada.  
 
Abraços.  
 

EXERCÍCIOS DE SAIS MINERAIS 
 

1) Os sais minerais são de importância vital para o bom 
funcionamento de diversos processos fisiológicos, 
sendo necessária a reposição da concentração de cada 
íon para que seja mantida a homeostasia do 
organismo. 
O gráfico e a tabela abaixo mostram a concentração e 
algumas atividades biológicas de três íons em seres 
humanos. 
Analisando o gráfico e a tabela acima, pode-se afirmar 
que os íons representados por I, II e III são 
respectivamente: 

 
O enunciado faz referência aos íons, então é  
importante relembrarmos alguns conceitos de química. 
 

 
 
Os átomos são formados por partículas menores:  
nêutrons (sem carga), prótons (carga positiva) e 
elétrons (carga negativa). Podemos encontrar os 
átomos num estado neutro, com equilíbrio de cargas, 
ou muitas vezes, eles podem ganhar ou perder 
elétrons, nesse caso são conhecidos genericamente 
pela denominação de íons. Átomos que ganham 
elétrons ficam com carga negativa (ânions) e os que 
perdem elétrons ficam com carga positiva (cátions). 
Dica: O episódio Eq01 do podcast “Nos bastidores” (link 
abaixo) fala de uma maneira divertida dessa estrutura 
do átomo, vale a pena conferir!  
 
https://anchor.fm/nos-bastidores/episodes/Eq01---O-
tomo-o-indivisvel-divisvel-ee9tvs 
 
O exercício apresenta uma tabela e um gráfico com 
informações complementares. O objetivo é conseguir 
reconhecer cada um dos íons (I, II e III) e para isso você 
pode usar uma informação ou a outra. Com isso, 
mesmo que você não consiga extrair todas as 
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a) Ca+2, Na+ e K+ 

b) Na+, K+ e Ca+2 

c) K+, Ca+2 e Na+ 

d) K+, Na+ e Ca+2 



 

informações de uma fonte, pode ser capaz de extrair da 
outra.  
 
Vamos analisar o gráfico: 
 
É um gráfico que apresenta a concentração de cada íon 
nos meios intra e extracelulares, ou seja, dentro e fora 
da célula. Podemos observar que um destes íons (III) 
não é um importante íon para esse balanço, você sabe 
qual? O íon I é um importante íon para o balanço de 
sais do meio extracelular e o outro (II) para o meio 
intracelular. Se você conhecer qualquer uma dessas 
informações pode desvendar que íons são esses, 
mesmo sem consultar a tabela.  
 
A tabela apresenta as atividades biológicas nas quais 
cada um desses íons está envolvido. Neste caso, não 
é possível diferenciar entre os íons I e II, mas o III, mais 
uma vez é um íon que se diferencia dos outros. 
Então, somando essas informações, temos o íon de 
Cálcio (Ca+2) sem apresentar um papel significativo no 
balanço hídrico, mas como um importante íon 
trabalhando na cascata de sinalização da coagulação 
sanguínea e na contração muscular. O Sódio (Na+) e o 
potássio (K+) como os principais íons do meio extra e 
intracelular respectivamente. Eles também participam 
da condução do impulso nervoso, que se dá por um 
controle do transporte desses íons de um lado para o 
outro da membrana do axônio de um neurônio.  
  
2 UCS-RS 2012 - O sódio, componente que aparece 
descrito nos rótulos dos alimentos, é considerado um 
dos vilões da boa alimentação. O seu consumo 
excessivo pode causar _________, mas ele é um 
_________ útil para o metabolismo humano, pois 
participa na fisiologia __________. 
Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas acima. 
 
Nessa questão é interessante relembramos nosso 
conhecimento cotidiano.  É provável que você já tenha 
ouvido alguém falar que comer muito sal provoca 
pressão alta (hipertensão), pois, o sódio consegue 
puxar a água para perto de si e com isso aumentar a 
pressão dentro dos vasos sanguíneos. O sódio (Na+, 
cátions), é um dos íons que compõem o sal de 
cozinha, cloreto de sódio (NaCl), e com o potássio 
participa da propagação do impulso nervoso, ou seja, 
atua na fisiologia nervosa.     
 
a) hipotensão; metal; renal. 
b) hipertensão; cátion; nervosa. 
c) hipertensão; ânion; pulmonar. 
d) hipertensão; ânion; digestiva. 
e) hipotensão; cátion; hepática. 
 
  
   
3) (Acafe-SC) A alternativa que apresenta a 
correspondência adequada é: 

Essa questão tem uma resolução mais simples e basta 
verificar se os sais, as funções e os alimentos onde são 
encontrados então todos corretos. Optamos por riscar 

os elementos incorretos de cada para que vocês 
identifiquem os erros.  
 
 
 

Sais 
minerais 

Funções Alimentos 

a Magnésio 
ferro  

Forma a 
hemoglobina 

Leite e frutas 
carnes e 

vegetais verdes 
b Ferro 

magnésio 
Forma a clorofila Cereais e 

hortaliças 
c Cálcio Forma ossos e 

dentes 
Laticínios, 

hortaliças e 
folhas verdes 

d Flúor 
iodo 

Faz parte dos 
hormônios 

(faz parte dos 
hormônios 

produzidos pela 
tireoide)  

Fígado e 
legumes 

frutos do mar, 
laticínios 

e Iodo 
sódio e 
potássio 

Atua no trabalho 
dos nervos 

Carne e ovos 
(muitos 

alimentos 
contêm sódio) 

 
 
4)  Os adubos inorgânicos industrializados, conhecidos 
pela sigla NPK, contêm sais de três elementos 
químicos: nitrogênio, fósforo e potássio. Qual das 
alternativas indica as principais razões pelas quais 
esses elementos são indispensáveis à vida de uma 
planta? 
 
O nitrogênio é um elemento que faz parte da 
composição de ácidos nucleicos (bases nitrogenadas)  
e proteínas (aminoácidos). 
 
O fósforo, principalmente na forma de fosfato compõem 
o DNA e RNA (ácidos nucleicos). 
 
O potássio participa principalmente da propagação do 
impulso nervoso dos neurônios. E, junto com o sódio, 
participar do controle de água dentro da célula 
(equilíbrio osmótico) e de um mecanismo chamado de 
bomba de sódio e potássio. 
   
Novamente optamos por riscar os itens incorretos de 
cada alternativa.  
 
a) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucleicos e 
proteínas; 
Fósforo - É constituinte de ácidos nucleicos e proteínas; 
Potássio - É constituinte de ácidos nucleicos, glicídios 
e proteínas. 
 
b) Nitrogênio - Atua no equilíbrio osmótico e na 
permeabilidade celular;  
Fósforo - É constituinte de ácidos nucleicos; 
Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na 
permeabilidade celular. 
 
c) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucleicos e 
proteínas; 
Fósforo - É constituinte de ácidos nucleicos; 



 

Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na 
permeabilidade celular. 
 
d) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucleicos, 
glicídios e proteínas;  
Fósforo - Atua no equilíbrio osmótico e na 
permeabilidade celular;  
Potássio - É constituinte de proteínas. 
 
e) Nitrogênio - É constituinte de glicídios; 
Fósforo - É constituinte de ácidos nucleicos e proteínas; 
Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na 
permeabilidade celular. 
 
5) Os sais minerais são nutrientes essenciais para o 
funcionamento do nosso corpo. Entre as alternativas a 
seguir, marque aquela que indica um sal que faz parte 
da composição da hemoglobina. 
 
Como comentado anteriormente o ferro faz parte da 
composição da hemoglobina. Inclusive, é responsável 
pela cor avermelhada dessa molécula e, 
consequentemente, do sangue.  
 
As funções dos demais sais já foram explicadas, nas 
questões anteriores e destacamos que o zinco faz parte 
da composição de enzimas, está envolvido no 
metabolismo da insulina, estimula o crescimento e 
cicatrização da pele.  
 
a) Fósforo.  
b) Potássio. 
c) Iodo.  
d) Ferro. 
e) Zinco.  
 
6) (UPF) A alimentação é uma preocupação constante 
na rotina das pessoas, tanto para obter uma vida 
saudável, como para perder peso, melhorar a saúde ou, 
ainda, para satisfazer uma necessidade fisiológica. 
Comer é sempre bom! Para isso é necessário que a 
alimentação contemple todos os grupos de alimentos 
orgânicos e inorgânicos. Com relação ao grupo “sais 
minerais”, numere a coluna II de acordo com a I. 
A relação correta da 2ª coluna, de cima para baixo, é: 
 

 
 
As funções do fósforo, do sódio e do ferro já foram 
explicadas, nas questões anteriores e destacamos que 
o fósforo faz parte da composição de uma molécula 
chamada ATP (trifosfato de adenosina), que está 
envolvida no metabolismo energético, armazenando e 
transportando pequenas quantidades de energia dentro 
da célula.  
 

a) III, II, IV e I. 
b) II, III, IV e I. 
c) II, III, I e IV. 
d) III, II. I e IV. 
e) IV, I, III e II. 
 
7) Considere um seguimento do rótulo de um produto 
alimentício, mostrado a seguir. 

 
A substância inorgânica que, segundo o rótulo acima, 
ocorre em maior concentração em porção de 26g e sua 
respectiva função no organismo é:  
Nesta questão precisamos ficar atentos a duas 
informações importantes: 
1- Carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e vitaminas 
são substâncias orgânicas e o que estamos buscando 
são substâncias inorgânicas.  
2- As concentrações na porção indicada e às unidades 
de medida. No caso, todas as substâncias inorgânicas 
citadas (sódio, ferro e cálcio) estão contabilizadas na 
mesma ordem de grandeza (mg), mas poderia ser 
distinto e essa é uma informação que precisamos 
sempre prestar atenção para não interpretar gráficos e 
tabelas de maneira equivocada.  
 
Uma vez identificando as substâncias inorgânicas, 
podemos verificar que o cálcio é a que se encontra em 
maior concentração.  
 
Outra informação importante que poderia ser usada 
para responder esta questão é que as descrições dos 
diferentes sais não está correta, por exemplo, o ferro 
não age no funcionamento das células nervosas, como 
vimos em questões anteriores. Todas as vitaminas até 
participam de reações químicas vitais, mas não são 
substâncias inorgânicas.  
 
a) Sódio, controle da acidez do meio interno sanguíneo. 
b) Ferro, funcionamento das células nervosas. 
c) Cálcio participa de reações de coagulação do sangue 
e da contração muscular. 
d) Vitamina A, participa de reações químicas vitais às 
células. 
 
8) IFCE - Os sais minerais são reguladores e 
desempenham diversas funções relacionadas com o 
metabolismo. São considerados ativadores 



 

enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. 
Sobre isso, é correto afirmar-se que 
 
Riscamos os itens incorretos de cada alternativa.  
 
a) o sódio interfere na pressão arterial e no volume 
celular. 
b) a condução de impulsos nervosos nos nervos, nos 
músculos e no coração é desencadeada pelo ferro 
potássio. 
c) o enxofre iodo atua na produção de hormônios pela 
glândula tireoide. O enxofre importante na composição 
e  estruturação tridimensional das proteínas. 
d) a coagulação sanguínea depende diretamente do 
potássio cálcio.  
e) o magnésio faz parte da hemoglobina clorofila. O 
ferro faz parte da hemoglobina  
 
 
9) (UFPE) Os sais minerais existem nos seres vivos de 
forma imobilizada ou dissociados em íons. Pequenas 
variações nas porcentagens de íons podem modificar 
profundamente a permeabilidade, irritabilidade e 
viscosidade de célula. Analise as propostas 
apresentadas. 
 
(V) Magnésio (Mg++), presente na clorofila, é, portanto, 
necessário à fotossíntese. 
 
(V) Cálcio (Ca++) é necessário para a ação de certas 
enzimas em importantes processos fisiológicos. Está 
principalmente associado aos funcionamentos das 
enzimas que atuam no processo de coagulação do 
sangue.  
 
(V) Ferro (Fe++), presente na hemoglobina, faz parte de 
pigmentos importantes na respiração (citocromos). 
Citocromos são proteínas presentes na membrana 
interna das mitocôndrias e participam do processo de 
produção de energia na célula. 
 
(F) Fosfato (PO4--) é o principal cátion ânion (carga 
negativa)  extra e intracelular.  
 
(F) Cloreto (Cl-) importante cátion ânion (carga 
negativa) presente tanto na hemoglobina quanto na 
clorofila. O cloro está presente na composição do ácido 
clorídrico do estômago.  
 
a) V, V, V, F, F.  
a) V, V, V, V, F.  
a) V, F, V, F, F.  
a) F, V, V, F, F.  
a) V, V, V, F, V.  
 
10) Uma dieta balanceada também deve levar em 
consideração a quantidade de sais minerais ingeridos 
diariamente. A falta dessas substâncias pode 
desencadear sérios problemas, como é o caso da falta 
de ferro, que provoca uma doença chamada de: 
 
a) leucemia. => doença causada pela proliferação e  
perda da função dos glóbulos brancos.  
b) beribéri. => causada pela carência de vitamina B1. 

c) anemia. 
d) escorbuto. => causada falta de vitamina C 
e) raquitismo. => causada carência de vitamina D.  

 


