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Água e Sais Minerais 

 

Resumo 

 

Água 

A água é uma substância importante para a vida, sendo responsável por formar a maior parte da massa dos 

seres vivos. É inorgânico, sendo composta por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, formando uma 

molécula polar, com o lado do oxigênio apresentando carga negativa e o lado dos hidrogênios apresentando 

uma carga positiva. Essas diferentes cargas fazem com que a água seja considerada um dipolo.  

 
Representação de uma molécula de água 

 

 

Ela é representada quimicamente pela fórmula H2O, e possui certas propriedades que ocorrem devido a 

disposição dos átomos e através das ligações de hidrogênio (também chamadas de pontes de hidrogênio). 

Dentre estas podemos citar: 

• Alto calor específico: É o quanto de calor 1g de substância tem que receber para aumentar a sua 

temperatura em 1°C. Quanto maior este calor específico, maior a quantidade de calor que deve ser 

fornecida. O calor específico da água é o maior, igual a 1cal/g°C, ou seja, ela apresenta uma alta 

capacidade de absorver e conservar o calor, sem mudar de estado físico ou mesmo aquecer/esfriar de 

maneira brusca. 

• Adesão: Força que permite que a água se ligue a outras superfícies carregadas, formadas por substâncias 

que não são a água. 

• Coesão: Força que permite que a água se ligue com outras moléculas de água. 

• Tensão superficial: Força que permite que a ligação das moléculas de água na superfície não se rompa 

quando se exerce força sobre essa água, por exemplo, insetos caminhando sobre ela. 
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Interação das moléculas de água para formar a tensão superficial 

 

 

A partir destas propriedades, a água possui diferentes funções para os seres vivos como: 

• Participar da maioria das reações metabólicas: em reações de hidrólise (quebra de moléculas pela água, 

onde a presença de uma molécula de água faz com que a ligação entre dois compostos se rompa – 

reações de catabolismo) ou de síntese por desidratação (quando duas moléculas se unem para formar 

uma outra, os H+ e OH- liberados se ligam formando água – reações de anabolismo). 

• Atuar como solvente universal: por conta de sua polaridade, ela consegue solubilizar com facilidade 

outras moléculas também polares, chamadas de hidrofílicas, como por exemplo carboidratos, proteínas 

e sais minerais. A água não consegue reagir com moléculas apolares, sendo que essas moléculas são 

chamadas de hidrofóbicas, como por exemplo os lipídios. É por isso que, ao colocar óleo e água, as duas 

substâncias não se misturam, e podemos observar diferentes fases na mistura. 

• Participar no transporte de substâncias: no nosso corpo carrega, por exemplo, excretas e nutrientes. 

• Participar na regulação térmica: por conta do alto calor específico, permite que a molécula consiga 

transportar calor em processos como sudorese ou diurese, fazendo a regulação térmica. Nestes casos, a 

água presente no suor absorve o calor do nosso corpo, diminuindo nossa temperatura, e quando ela 

evapora, o calor também é retirado. Essa propriedade está relacionada ao calor latente de vaporização. 

 

 
Ao juntar água e óleo, vemos uma mistura heterogênia, já que o óleo é lipossolível e não se solubiliza na água. Já o sal, por ser 

hidrofílico, se dissolve na água, formando uma mistura homogênia. 
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A concentração de água varia no corpo de um indivíduo de acordo com: 

• Metabolismo: quanto mais metabólico um tecido é, mais água é necessária. Por exemplo, a quantidade 

de água varia entre os tecidos de acordo com a função e taxa metabólica dele (ex.: 20% de água nos 

ossos, 85% de água no cérebro). 

• Idade: Indivíduos mais jovens apresentam maior quantidade de água no corpo. Quanto maior a idade, 

menos água o corpo precisa pois o metabolismo diminui. 

• Espécie: dependendo da espécie, podem ter maior ou menor quantidade de água. Nos humanos, a média 

é de 70% do nosso corpo, já as águas-vivas (Cnidários) apresentam mais de 95% do corpo com água, e 

uma minhoca (Anelídeo) apresenta cerca de 80% de sua estrutura formada por água. 

 

Sais Minerais: Principais elementos, suas funções e fontes 

Os sais minerais são substâncias inorgânicas que ajudam a formar diversas moléculas e a participar de 

reações químicas no nosso organismo. Podem ser encontrados dissolvidos no plasma celular ou 

mineralizados.  
 

Funções Principais alimentos 

Cálcio 
(Ca) 

Participa na formação dos ossos e dentes, contração muscular 

e coagulação sanguínea. Sua falta provoca problemas nos 

ossos, como osteoporose e raquitismo. 

Laticínios e folhas 

verdes (brócolis, 

espinafre, alface, etc.) 

Fósforo 
(P) 

Participa na composição das membranas da célula, na 

formação ATP, na formação de DNA e RNA e também auxilia 

na formação de ossos e dentes. Sua falta dá uma maior 

probabilidade de fraturas ósseas e problemas musculares. 

Carnes, aves, peixes, 

ovos, laticínios e 

leguminosas 

Flúor 
(F) 

Fortalece ossos e dentes. A falta deste sal pode levar ao 

desenvolvimento de cáries e em certos casos, contribui para a 

osteoporose. 

Água fluoretada, peixes 

e chás 

 

 
Ossos com osteoporose são mais frágeis pois apresentam menor quantidade de sais mineralizados. 
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Cloro 
(Cl) 

Importante para a fabricação do ácido clorídrico presente no 
estômago. Sua falta causa deficiência na digestão de 
proteínas. 

Sal comum 

Magnésio 
(Mg) 

Forma a clorofila, atua juntamente com enzimas e vitaminas, 
auxilia na formação de ossos e no funcionamento de nervos e 
músculos. Sua falta causa fraqueza e pode levar a casos de 
hipertensão. 

Folhas verdes, cereais, 
leguminosas, peixes, 

carnes, ovos e banana 

Ferro 
(Fe) 

Participa na composição da hemoglobina. Sua falta pode 
causar anemia ferropiva. 

Fígado, carnes, gema 
do ovo, pinhão, 

legumes e folhas 
verdes 

 

 
Molécula de hemoglobina, presente nas hemácias e com ferro em sua estrutura, responsável pelo transporte de gases pela 

corrente sanguínea. 

 

Sódio 
(Na) 

Importante no equilíbrio hídrico da célula, propagação do 
impulso nervoso e controle da pressão arterial. Sua falta 
causa uma menor atividade muscular, problemas de pressão 
e câimbras. 

Sal (de cozinha ou 
natural dos alimentos) 

Potássio (K) 
Importante no equilíbrio hídrico da célula, propagação do 
impulso nervoso e controle da pressão arterial e frequência 
cardíaca. Sua falta causa uma menor atividade muscular. 

Frutas, verduras, 
leguminosas e cereais 

 
 
 

 
Esquema da bomba de sódio e potássio, importante exemplo de transporte ativo de nosso organismo. 
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Iodo 
(I) 

Constitui os hormônios da tireoide, triiodotironina (T3) e 
tiroxina (T4). Sua falta pode provocar o bócio e outros 
problemas metabólicos 

Sal de cozinha iodado, 
peixes e frutos do mar 

Zinco 
(Zn) 

Participa na produção de proteínas, para o desenvolvimento 
do organismo, e ajuda também no sistema imune e na ação 
antioxidante. Sua falta é mais comum em idosos e reduz a 
atividade imunológica e a libido. 

Carne de porco, 
iogurtes 

Manganês 
(Mn) 

Participa do metabolismo e transformação dos carboidratos.  Castanhas, abacaxi e 
batata 

Cobalto (Cb) 
Age com a vitamina B12 estimulando crescimento e 
combatendo infecções cutâneas 

Vitamina B12 e tomate 

Selênio 
(Se) 

Atua junto com a vitamina E como antioxidante. É raro 
problemas pela falta deste sal (como doenças cardíacas), 
porém é possível haver intoxicação pelo excesso, causando 
queda de cabelos e unhas. 

Castanhas, frutos do 
mar e cereais integrais. 
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Exercícios 

1. Além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características 

importantes, que são vitais à manutenção dos ecossistemas do planeta. 

Com relação às características da água, assinale a alternativa correta.  

a) Na Terra, a água pode ser encontrada somente em dois estados físicos: líquido (água salgada e 

doce) e sólido (geleiras, neve e icebergs).    

b) Ao resfriar, a partir de   a água diminui sua densidade, solidificando, por exemplo, em lagos e mares, 

apenas na superfície. Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude.    

c) A temperatura da água do mar não varia com a profundidade e a latitude, o que garante a formação 

de corais.    

d) Na formação das geleiras, a molécula de água ganha mais um átomo de hidrogênio.    

e) Devido principalmente à sublimação, a água armazena e libera energia para o ambiente, 

influenciando no clima da região em que se encontra 

  

2. As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de  

a) adesão.    

b) capilaridade.    

c) coesão.    

d) tensão superficial.    

e) volatilidade 

 

3. A água, substância essencial para todos os seres vivos,  

a) apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie.     

b) tende a aumentar seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade.    

c) em geral é mais abundante em células com elevado metabolismo.     

d) é considerada como um solvente universal por ser uma substância apolar.     

e) é uma substância polar, assim como o petróleo 
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4. A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a   de sua massa. Considere 

as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água. 

 

I. A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui 

carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de 

cada hidrogênio. 

II. Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida, em 

contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. 

III. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que 

elas possuem. 

IV. O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma 

substância em seu ponto de ebulição. 

 

Assinale a alternativa que contenha todas as afirmativas CORRETAS.  

a) I e III    

b) II e IV    

c) I, II e III    

d) I, II e IV    

e) I, III e IV     

  

5. A água é a substância mais abundante nos seres vivos, constituindo cerca de 75% a 85% da massa 
corporal de um organismo. A molécula de água (H2O) é constituída por um átomo de oxigênio unido 
por meio de ligações covalentes a dois átomos de hidrogênio, formando um ângulo de 104,5°. o que a 
toma polarizada. Esta polarização confere à água propriedades físico-químicas essenciais à vida. Sobre 
a água e sua importância para a manutenção da vida na Terra, são apresentadas as seguintes 
proposições:  

 
I. Nas plantas, o deslocamento da seiva mineral, desde as raízes, onde ela é absorvida do solo, até 

as folhas, onde ocorre a transpiração, está relacionada às propriedades de adesão e coesão da 
água.  

II. A maioria dos seres vivos só pode viver em uma estreita faixa de temperatura, fora da qual 
ocorrem problemas metabólicos e até a morte. Podemos citar o alto calor específico o elevado 
calor latente de vaporização e o elevado calor latente de fusão da água como alguns dos fatores 
importantes para a estabilidade da temperatura dos seres vivos.  

III. A água participa das reações químicas no organismo vivo, sendo que em algumas delas entra 
como reagente na síntese por desidratação e, em outras, como produto reações de hidrólise.  

 

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões):   

a) III, apenas.     

b) I e III, apenas.    

c) Il e III, apenas.    

d) I e II, apenas.    

e) I, II e III  
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6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 

 
O íon __________ integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para __________, 
enquanto o íon __________ participa da composição da mioglobina.  
a) fósforo – a formação de ossos e dentes – zinco    
b) ferro – a coagulação sanguínea – potássio    
c) cálcio – o equilíbrio hídrico – ferro    
d) cálcio – a composição de açúcares de longas cadeias – potássio    
e) fósforo – a transmissão do impulso nervoso – ferro    
  

 

7. Relacione, corretamente, os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando 
a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  

a) 4, 1, 3, 2.    

b) 1, 4, 2, 3.    

c) 3, 2, 1, 4.    

d) 2, 3, 4, 1.    

e) 1, 2, 3, 4 
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8. Retirantes (1944) é uma pintura de Cândido Portinari, que retrata corpos muito magros de emigrantes 
nordestinos fugindo da seca do sertão e de suas sequelas sociais, entre elas, a fome e desnutrição. Em 
portadores de distúrbios alimentares, outros fatores de ordem social podem levar às mesmas 
consequências, embora por diferentes causas, dentre elas a distorção da imagem corporal. Na tela, 
Portinari retrata o que vê e interpreta. No espelho, uma adolescente com distúrbios alimentares, de 
certo modo, faz o mesmo. 

 

 
 

Sobre os distúrbios alimentares e sua relação com a desnutrição, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Na anorexia, o paciente chega a ficar severamente desidratado, ocorrendo a perda de íons, como 
o sódio, o potássio e o cálcio, importantes para a manutenção do equilíbrio hídrico e iônico e o 
funcionamento das células musculares, por exemplo. 

II. Na bulimia, pacientes exibem compulsão alimentar e comportamentos compensatórios à alta 
ingestão de alimentos, como vômitos, uso indevido de laxantes, diuréticos, polivitamínicos e 
anabolizantes.  

III. Na anorexia e na bulimia, os pacientes praticam jejum e exercícios intensos, além de provocarem 
vômito.  

IV. Os pacientes estão em estado de desnutrição, o que pode acarretar um baixo rendimento escolar 
e, com a progressão dos sintomas da anorexia e da bulimia, podem chegar a óbito.  

V. Para o tratamento da anorexia e da bulimia, é necessária a ação de uma equipe multiprofissional 
a fim de ser feita uma abordagem ampla dos distúrbios, que envolve o uso de medicamentos, 
acompanhamentos nutricional e psicológico por causa dos transtornos relacionados à imagem 
corporal.  

 

Estão CORRETAS apenas   

a) II e III.    

b) III e V.    

c) I, IV e V.    

d) I, II e IV.    

e) I, III e V   

 

 

 

 
  



 
 

 

 

10 

Biologia 
 

9.  Analise as seguintes afirmações relacionadas à osteoporose: 
 

I. É uma doença exclusiva de mulheres em idade avançada, associada à menopausa. 
II. Pacientes com osteoporose não podem praticar musculação, pois essa prática aumenta o risco 

de fratura óssea. 
III. Dor ou sensibilidade óssea, diminuição de estatura com o passar do tempo, postura encurvada 

ou cifótica são sintomas da osteoporose avançada. 
 

É correto o que se afirma somente em  

a) I e III.    

b) I e II.     

c) II.     

d) III.     

e) II e III. 
 

10.  Os sais minerais são essenciais em uma alimentação saudável, pois exercem várias funções 
reguladoras no corpo humano. Sobre esse assunto, faça a correspondência entre as colunas 
apresentadas abaixo. 

 
1. Ferro 
2. Sódio 
3. Cálcio 
4. Fósforo 
5. Potássio 
 
(     ) Equilíbrio osmótico celular. 
(     ) Essencial à coagulação sanguínea. 
(     ) Transferência energética durante reações metabólicas celulares. 
(     ) Componente da mioglobina e enzimas respiratórias. 
(     ) Contração muscular e condução de impulsos nervosos. 

 

A sequência correta é:  

a) 2, 3, 4, 1, 5.    

b) 3, 2, 4, 5, 1.    

c) 5, 1, 3, 2, 4.    

d) 1, 4, 3, 5, 2.    

e) 2, 4, 3, 5, 1.    
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Gabarito 

 

1. B 

A água é capaz de solidificar à temperaturas abaixo de zero graus Celsius; porém sua densidade diminui; 

dessa forma, a água congelada fica na superfície dos lagos e mares, permitindo a sobrevivência dos 

organismos aquáticos abaixo da capa de gelo. 

 

2. C 

A coesão entre as moléculas de água é determinada pelas ligações de hidrogênio. 

 

3. C 

A quantidade de água, geralmente, é maior em células com elevado metabolismo, tais como neurônios e 

miócitos estriados. 

 

4. C 

[IV] Incorreta: O calor específico é a variação térmica de uma substância ao receber determinada 

quantidade de calor. 

 

5. D 

A água participa como reagente das reações químicas de hidrólise, tais como a digestão do amido, 

proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Nas reações de síntese por desidratação a água é produto da 

reação. Essas reações podem ser exemplificadas pela síntese de proteínas, do glicogênio, entre outras. 

 

6. E 

O íon fosfato faz parte das moléculas de DNA, RNA e ATP. O sódio contribui para o impulso nervoso, 

enquanto o íon ferro faz parte da composição da mioglobina. 

 

7. B 

A sequência correta, de cima para baixo, na coluna II é: 1, 4, 2 e 3, relacionando corretamente cada sal 

mineral a sua função. 

 

8. C 

[II] Incorreta. Na bulimia, a pessoa come compulsivamente e depois se arrepende, eliminando os 

alimentos ingeridos, forçadamente, através de vômitos, exercícios físicos intensos, laxantes e diuréticos. 

[III] Incorreta. Na anorexia, ocorre o jejum intermitente, enquanto que na bulimia a pessoa pode provocar 

o vômito ou ingerir laxantes e diuréticos após comer compulsivamente; em ambos os casos, a pessoa 

pode praticar atividades físicas intensas. 

 

9. D 

[I] Incorreta: A osteoporose afeta mulheres e homens. 

[II] Incorreta: Pacientes com osteoporose podem praticar musculação sob supervisão. 

 

10. A 

A possível correlação entre as colunas está relacionada na alternativa [A]. 

  


