
 

8º ano – Ciências 

Correção das atividades do dia 18 e 22 de Maio 
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Atividade 1: 

Nutrientes: 

macarrão: carboidratos 

tomate: carboidratos,  vitaminas e sais minerais 

cebola: vitaminas e sais  minerais 

alho: vitaminas e sais  minerais 

azeite: vitaminas, sais  minerais e lipídios 

sal: sais minerais 

Grupo alimentar: 

macarrão: energético 

tomate: energético e  regulador 

cebola: regulador  alho: regulador 

azeite: regulador e  energético 

sal: regulador 

Atividade 2: A macarronada não é um alimento completo,  pois, 

apesar de rica em carboidratos, é pobre em  proteínas. 

Atividade 3: 

a) Na base da pirâmide alimentar, estão principalmente os  

carboidratos, fonte  energética preferencial  do metabolismo humano.  

Os doces estão no último nível, o que indica que devem ser 

consumidos moderadamente. Os alimentos energéticos,  quando 

ingeridos em excesso, são armazenados na forma de gordura e 

contribuem para o acúmulo de gordura nos tecidos adiposos.  A posição dos 

alimentos em cada degrau indica a quantidade em que devem ser  

consumidos, sendo que os da base precisam ser ingeridos em maior 

quantidade. 

b) A pirâmide sugere que as pessoas façam atividades físicas, porque 

indivíduos sedentários podem engordar mesmo seguindo à risca as 

recomendações da pirâmide alimentar. Por isso, manter uma rotina de 

prática de exercícios físicos é essencial. 
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Atividade 4: A digestão  mecânica consiste na  quebra dos alimentos 

em  pedaços menores e ocorre  principalmente na boca. A  química, 

por sua vez, é a  quebra dos alimentos pela  ação de sucos digestivos 

e acontece na boca, no  estômago e no intestino. 

Atividade 5: A água dentro  das células é utilizada 

nas reações químicas.  Ela também dissolve  substâncias, facilita o 



transporte entre os meios  externo e interno da célula  e ajuda na 

regulação da  temperatura corporal. 

Atividade 6: Ela deve  substituir a carne pelas  leguminosas, como  

feijão, soja e lentilha, que  fornecem quantidades  suficientes de 

proteínas. 

Atividade 7: São  verdadeiras apenas as  frases I) e III). 

II) O gasto calórico de  uma adolescente que  pratica esportes é 

superior  ao de uma mulher adulta  sedentária, por isso sua  

necessidade calórica é  maior. 

IV) Na pirâmide  nutricional brasileira, as  verduras, os legumes e as  frutas 

ocupam o 2o nível. 

V) A necessidade calórica  diária varia conforme a  atividade profissional,  

pois pessoas que fazem  maior esforço físico (como  carteiros e atletas) 

têm  maior gasto calórico. 
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Atividade 8: Não. Se ela  comer só macarrão, por  exemplo, terá calorias  

suficientes, mas não terá  o aporte de proteínas,  vitaminas, sais minerais 

e  fibras de que precisa. 

Atividade 9: Sim. Ela  contém proteínas (carne,  ovo e feijão), 

carboidratos  (arroz e batata), lipídios  (ovo e batata frita),  vitaminas 

(salada), sais  minerais (sal, ovo, feijão e  salada) e água. 

Atividade 10: Vitaminas e  sais minerais são formados  por moléculas 

mais  simples e não necessitam  de digestão. Portanto, são  absorvidos 

no intestino  delgado. 

 

 

 

 

 

Atividades do dia 22 de Maio 

 

- Fazer os exercícios da página 429 e 431. 

 

 


