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01. O precursor da vitamina D (antirraquítica) é ativado pela luz solar. Essa vitamina é essencial para a absorção intestinal do cálcio 
e sua fixação nos ossos e nos dentes. A hipovitaminose D causa alterações no crescimento ósseo de crianças (raquitismo), na 
densidade óssea de adultos (osteomalácia), entre outros transtornos.

02. Os nutricionistas hoje, estão fazendo uma prescrição de vitaminas mais individualizada, levando em consideração a idade, o sexo,  o 
estado de saúde e o grau de atividade física semanal.

Resposta: D

03. Afirmativa I falsa, pois o ácido fólico não é rico em frutas cítricas, mas sim em alimentos como: tomate, brócolis, cogumelo, ervilha 
e espinafre.
Afirmativa II falsa, pois o caroteno não é produzido por bactérias intestinais, suas fontes principais são os vegetais como a cenoura, 
a abóbora e a beterraba.
Afirmativa III verdadeira.

Resposta: C

04. (V)
(V)
(F) Justificativa: Os alimentos proteicos são a verdadeira fonte de aminoácidos para o corpo.
(F) Justificativa: As vitaminas não apresentam valor energético e sua falta não se relaciona a uma redução da síntese de carboidratos 

e fosfolipídeos.

Resposta: V – V – F – F

05. 

Vitamina Fontes principais Sintomas da deficiência

A (Retinol) Batata, cenoura, leite, ovos
Xeroftalmia, xerodermia (pele escamosa), hemeralopia 

(cegueira noturna)

B1 (Tiamina) Verduras, leveduras, miúdos de carne etc. Polineurite (beribéri) (fraqueza e irritabilidade)

B12 (Cianocobalamina)
Verduras, leveduras, microflora bacteriana 

intestinal etc.
Anemia perniciosa (Falta de ar e redução da memória)

C (Ácido Ascórbico) Frutas cítricas, verduras etc. Escorbuto (sangramento gengival e urinário)

K (Naftoquinona) Microflora bacteriana intestinal e soja Tendências hemorrágicas e redução do volume de sangue

06. A falta de vitamina A (axeroftol) causa: ressecamento do globo ocular, da epiderme e uma redução na produção de rodopsina.

Resposta: B

07. A vitamina K (Koagulation em alemão) e precursor na produção da protrombina, elemento responsável pelo efeito cascata de coagulação 
sanguínea.

Resposta: A

08. As vitaminas lipossolúveis encontram-se em alimento ricos em lipídios. Quando há uma redução na ingestão desses lipídios, há uma 
redução da absorção dessas vitaminas, tendendo a ocorrência de hipovitaminose DEKA.

Resposta: E

09. 
I. Verdadeiro – O incentivo no cultivo de hortaliças aumenta a disponibilidade de alimentos ricos em complexo B.
II. Falso – A referida doença é carencial, isto é, uma hipovitaminose de complexo B (no caso, B1 ou tiamina).
III. Verdadeiro – O uso de EPI (equipamento de proteção individual) é fundamental para evitar a contaminação por agrotóxicos que 

agravam o quadro da doença.

Resposta: D

10. A vitamina E tem efeito antioxidante uma vez que protege a membrana plasmática (das hemácias e dos epitélios) contra a ação de radicais livres  
(efeito guarda-chuva). Além de ser a vitamina antiesterilidade.

Resposta: A
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