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Interpretando rótulos de Alimentos 
 
 

 

 

RESUMO   
 

 

A importância desse assunto não se restringe à prova, mas entender os rótulos dos alimentos dará a 

você um maior conhecimento daquilo que está sendo consumido e qual o impacto na sua saúde.  

 

 

Lipídeos  
Os representantes são principalmente óleos e gorduras.  

São substâncias apolares, isso é, pouco solúveis em água 

O óleo e a água não se misturam 

 

No nosso organismo, são isolantes térmicos, mecânicos. 

Além disso, são reservas energéticas em situação de jejum.  

 

O colesterol é dividido em LDL (

acordo com a densidade de lipoproteínas transportadoras.  

 

Carboidratos 
Ex: Glicose, amido. 

Muito presentes nas massas (pizza, lasanha, 

macarrão...) 

Fornecem energia para o metabolismo corporal.  

 

Fibra: Tipo especial formada por celulose, 

carboidrato que não somos capazes de digerir. 

Entretanto, ajuda na formação das fezes. 
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Proteínas 
Formadas por cadeias longas de aminoácidos.  

Podem ter papel estrutural, como o colágeno; 

Podem ser enzimas e acelerar reações bioquímicas 

Promovem a defesa do nosso organismo, como Anticorpos 

 

Estão presentes na carne, peixe e clara do ovo, por exemplo. 

 

Vitaminas 
Cofatores das enzimas. São necessárias para que algumas reações ocorram.  

 

Ex: 

Vitamina A 

Vitamina C 

Vitamina K 

 

 

Importante relacionar o número de unidades consumidas com os valores nutricionais.  

Ex: número de biscoitos, miligramas ou colheres.  

 

A dose diária recomendada para um adulto médio é de 2000 kcal  
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Obesidade e Hipertensão 
A obesidade é considerada uma pandemia, pelo aumento do número de obesos em todo o mundo.  

Quando o consumo de calorias é alto e o gasto de energia é baixo, como o sedentarismo, ocorre o ganho 

estão diretamente relacionados à má 

alimentação e pouco exercício físico.  

 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1.  

que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido 

lisina, que é encontrado em abundância no feijão, e o aminoacido metionina é abundante no arroz e 

pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte apresenta informações nutricionais desses dois  

alimentos. 

 

 
SILVA, R.S. Arroz e feijão, um par perfeito. Disponível em: htt//www.correpar.com.br. Acesso em: 2009. 
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A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que: 

a) os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. 

b) o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de lipídios. 

c) proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que as do feijão.  

d) a combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol.  

e) duas colheres de arroz e três de feijão são menos calóricas que três colheres de arroz e duas de 

feijão. 

 

2. Defende-se que a inclusão da carne bovina na dieta é importante, por ser uma excelente fonte de 

proteínas. Por outro lado, pesquisas apontam efeitos prejudiciais que a carne bovina traz à saúde, como 

o risco de doenças cardiovasculares. Devido aos teores de colesterol e de gordura, há quem decida 

substituí-la por outros tipos de carne, como a de frango e a suína. O quadro a seguir apresenta a 

quantidade de colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida. 

 

 

Com base nessas informações, avalie as afirmativas a seguir.  

I. O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares por ingestões habituais da mesma quantidade de 

carne é menor se esta for carne branca de frango do que se for toucinho.  

II. Uma porção de contrafilé cru possui, aproximadamente, 50% de sua massa constituída de 

colesterol.  

III. A retirada da pele de uma porção cozida de carne escura de frango altera a quantidade de 

colesterol a ser ingerida.  

IV. A pequena diferença entre os teores de colesterol encontrados no toucinho cru e no cozido 

indica que esse tipo de alimento é pobre em água. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) III e IV. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Não há colesterol, observado na tabela. Obs: Fontes vegetais não possuem colesterol.  

 

2.  d 

I  errada - O frango possui maior quantidade de colesterol. 

II  errada  Atenção às unidades de medida! 50mg em 100g não é metade.  

III  certa 

IV  certa 

 

 


