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Atividade de Horticultura – Semana 2 

 
A importância dos alimentos 

 
A saúde do nosso corpo depende basicamente da nossa alimentação. O copo precisa de energia para 

que todos os órgãos possam funcionar. Essa energia é obtida por meio da alimentação, que deve ser variada 

a fim de dar ao organismo tudo de que ele precisa. Em nossa alimentação devemos usar alimentos de origem 

vegetal, animal e mineral. Os alimentos têm diferentes funções no nosso organismo.  

De acordo com as substâncias contidas em maior quantidade, os alimentos podem ser classificados 

em construtores, energéticos e reguladores. Os alimentos construtores são ricos em proteínas, que ajudam 

na renovação das células, na reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo. Os alimentos energéticos 

são ricos em açúcares e gorduras, substâncias que dão energia ao nosso corpo. Já os alimentos reguladores 

são ricos em vitaminas e sais minerais, substâncias que regulam o funcionamento do nosso organismo, 

protegendo-o, também, contra doenças. 

Os sais minerais são necessários para a formação dos ossos, dos dentes e do sangue. São exemplos 

de sais minerais: cloro, sódio, cálcio, flúor, ferro. Os sais minerais são encontrados no sal de cozinha, no leite, 

nas verduras, entre outros. 

As vitaminas são necessárias para o desenvolvimento do nosso organismo e para a prevenção de 

certas doenças. As vitaminas A, B, C, D e E são encontradas em frutas, verduras, ovos e leite. 

Por último, mas não menos importante, a água, substância que existe em maior quantidade no nosso 

corpo. Dela depende o transporte de nutrientes e substâncias, a função de solvente em muitas reações e 

também a regulação da temperatura corporal. 

 
* De acordo com a leitura do texto e com os assuntos vistos durante a Unidade, responda as questões 
abaixo: 
 
1. Diferencie alimentos construtores de alimentos reguladores: 
 
 
 
 
 
2. Qual a importância da água para o nosso organismo? 
 
 
 
 
3.É um exemplo de alimento construtor: 
 
a) laranja 
b) aveia  
c) leite 
d) água  
e) sais minerais 
 
 



4. Qual das substâncias abaixo é a reserva energética natural dos vegetais: 
 

a) Glicose 
b) Amido 
c) Lactose 
d) Sacarose 
e) Frutose 

 
 
5. São alimentos com função energética: 
 

a) Água 
b) Sais minerais 
c) Vitaminas 
d) Carboidratos 
e) Proteínas 

 
 
6. Marque as alternativas que não indicam exemplos de substâncias hidrofóbicas: 
 

a) Cera 
b) Gordura 
c) Açúcar 
d) Óleo 
e) Sal  

 
 
7. Qual alternativa não indica um exemplo de alimento regulador? 
 

a) Vitamina A 
b) Cálcio 
c) Ferro 
d) Vitamina C 
e) Proteína  

 
8. É um exemplo de alimento rico em carboidrato: 
 

a) Alface 
b) Ovo 
c) Carne 
d) Pão 
e) Leite  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


