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Exercícios – Vitaminas 
 
1) A avitaminose (ou hipovitaminose) é causada pela falta ou deficiência de 
importantes vitaminas no organismo humano. A sua carência pode ser devida a uma 
alimentação deficiente, mas também pode surgir em função de outros problemas de 
saúde. No combate à avitaminose, deve-se consumir a vitamina: 
a) A ou retinol, que é encontrada na laranja, no limão e na acerola, podendo a sua carência 
provocar escorbuto. 
b) B12, abundante nas carnes, como, por exemplo, fígado, atuando na formação de 
hemácias e na multiplicação celular. 
c) C, que é encontrada no leite, nas carnes e em verduras, podendo a sua falta provocar 
fadiga, insônia e câimbras musculares. 
d) D, que é encontrada no óleo de peixe, fígado e gema de ovo, provocando a sua carência 
raquitismo e osteoporose. 
e) K, que atua no crescimento e na proteção celular, no metabolismo das gorduras e 
proteínas, e na produção de hormônios. 
 
2) (CESUPA) As vitaminas são substâncias orgânicas essenciais ao metabolismo 
humano e precisam ser obtidas a partir dos alimentos ingeridos. A vitamina D, 
obtida do óleo de fígado, fígado e gema de ovo, atua no (a): 
a) coagulação do sangue, evitando hemorragias. 
b) metabolismo do cálcio e do fósforo, prevenindo o raquitismo. 
c) respiração celular, garantindo a tonalidade saudável da pele. 
d) sistema nervoso involuntário, evitando o escorbuto. 
 
3) (ENEM) A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, 
começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% 
da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse 
total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que 
prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no 
mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das 
lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem 
quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e parte das gorduras ingeridas é 
eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende 
a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a 
gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além 
do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as 
A, D, E e K, pois: 
a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para 
sua absorção. 
b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. 
c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. 
d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. 
e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. 
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4) (CESVA) As vitaminas lipossolúveis são absorvidas e transportadas com a 
gordura da dieta. Elas não são facilmente excretadas na urina e podem ser 
armazenadas no fígado e tecido adiposo. As vitaminas hidrossolúveis, de uma 
maneira geral, não são normalmente armazenadas em quantidades significativas no 
organismo, o que leva, muitas vezes, à necessidade de um suprimento diário dessas 
vitaminas. Um exemplo de vitamina liberada pela urina, em razão da sua 
solubilidade em água, é a: 
a) vitamina A. 
b) vitamina C. 
c) vitamina D. 
d) vitamina E. 
e) vitamina K. 
 
5) (UNIFAL) Assinale a alternativa que apresenta uma correlação incorreta entre 
uma vitamina, um sintoma de sua carência e alguns alimentos fontes desta vitamina: 
a) vitamina A, ou retinol; xeroftalmia; vegetais amarelos, cenoura, fígado, gema de ovo. 
b) vitamina K, ou tocoferol; esterilidade em machos; verduras, óleo do germe de trigo, 
castanhas. 
c) vitamina D, ou calciferol; raquitismo em crianças; óleo de fígado de peixes, fígado, 
gema de ovo. 
d) vitamina C, ou ácido ascórbico; hemorragia nas mucosas; frutas cítricas, tomate, 
pimentão, verduras 
 
6) (IFSC) Leia o texto com atenção e assinale a alternativa correta.  
A vitamina (X) é produzida pelo próprio organismo, com o auxílio da luz solar e 
interage com hormônios que regulam a quantidade de cálcio no organismo. Quando 
uma pessoa se expõe ao sol, os raios ultravioletas são absorvidos e atuam com o 
colesterol, transformando-o num precursor da vitamina (X). Pode ser encontrada 
em alimentos como fígado, gema de ovos e óleos de peixe. Sua deficiência causa o 
raquitismo, tanto em crianças como em adultos. A vitamina (X) à qual o texto se 
refere é a: 
a) vitamina B 12. 
b) vitamina A. 
c) vitamina D. 
d) vitamina C. 
e) vitamina E. 
 
7) (PUC – MG) 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 – Córnea ressecada. 
2 – Raquitismo na infância. 
3 – Deficiência na coagulação sanguínea. 
4 – Anemia perniciosa. 
Os sintomas carenciais 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. 
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d) A, E, K e C. 
 
8) A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas 
dependem do tipo de vitamina que está deficiente. Em um estudo realizado em 
diferentes populações humanas, foram constatados os seguintes sintomas e doenças 
relacionados a avitaminoses: 
(1) raquitismo 
(2) escorbuto 
(3) hemorragias 
(4) cegueira noturna. 
Assinale a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma das quatro 
avitaminoses acima identificadas. 
a) (1) Cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como 
fontes de vitamina C. – (3) peixe como fonte de vitamina A. – (4) vegetais com folhas 
verdes como fontes de vitamina K. 
b) (1) Peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como 
fontes de vitamina C. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina K. – (4) 
abóbora, fígado e cenoura como fontes de vitamina A. 
c) (1) Peixe, leite e gema de ovo como fonte de vitamina K. – (2) frutas cítricas como 
fontes de vitamina A. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (4) 
cenoura, abóbora e fígado como fonte de vitamina C. 
d) (1) Cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) peixe, leite e gema de 
ovo como fontes de vitamina K. – (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina 
A. – (4) frutas cítricas como fontes de vitamina C. 
e) (1) Vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (2) cenoura, abóbora e 
fígado como fontes de vitamina C. – (3) frutas cítricas como fontes de vitamina K. – (4) 
peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina A. 
 
9) Nossa pele é rica em colecalciferol, o qual também pode ser obtido do fígado de 
peixe e da gema de ovo, por exemplo. Porém essa substância está inerte e, quando os 
raios ultravioletas do sol atingem nosso corpo, ela se transforma em sua forma ativa: 
a vitamina D. Um médico recomendou a um idoso que tomasse banhos de sol 
regularmente. (Disponível em: < http://super.abril.com.br>. Adaptado. Acesso em: 
09 set. 2015.) 
Essa recomendação é importante especialmente para idosos porque essa vitamina 
reduz a(o): 
a) ocorrência de icterícias.  
b) risco de câncer de pele.  
c) enfraquecimento ósseo.  
d) taxa de envelhecimento. 
 
10) A desnutrição infantil é um dos maiores problemas de saúde pública que atinge 
países cuja assistência social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da 
desnutrição infantil. 
Considere as seguintes informações sobre a desnutrição infantil. 
I – A anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias 
necessárias ao desenvolvimento. 
II – A proteína animal, que provém de carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os 
aminoácidos essenciais. 
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III – A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser 
prejudicada, entre outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B12. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III.  
e) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito 
1 – d 
2 – b 
3 – e 
4 – b 
5 – b 
6 – c 
7 – c 
8 – b 
9 – c 
10 – d 
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