
Questões Nutrição  João Penteado 

Escolha uma vitamina OU um mineral e descreva:  
A) para que tipo de desporto pode ser útil; 
 B) como atua; 
 C) doses adequadas;  
D) risco de excesso e deficiência. 
 
VITAMINA E: 

a) Atletismo 
b) É antioxidante e actua protegendo a membrana celular; reduz e retarda lesões nos 

tecidos musculares; 
c) 10mg 
d) Anemia; alterações musculares 

FONTES: Trigo; Cereais; 
 
MAGNÉSIO: 

a) – 
b) Esta envolvido no sistema nervoso e muscular e na formação da proteína ; 
c) 400-420 mg 
d) O excesso pode levar a problemas respiratórios e distúrbios no sistema cardíaco; 

FONTS: Cenoura; maças; cereais; 
 
FERRO: 

a) – 
b) Esta envolvido na formação e transporte da hemoglobina (transporte respiratório) 
c) 10-15mg 
d) Náuseas , dor de cabeça ,gasto metabólico; 

FONTES: Vegetais 
 
CÁLCIO: 

a) – 
b) Ajuda na construção dos ossos e tem papel fundamental na contracção e relaxamento 

muscular e na regulação dos batimentos cardíacos; 
c) 1000-1200 mg 
d) Deformidades ósseas; falência renal; interferência na absorção de ferro; 

FONTES: Legumes em geral 
 
 
A eritropoietina é uma hormona produzida naturalmente mas que também é administrada 
como forma de  doping. Diga:  
A) qual a sua função;  
B) um desporto em que pode ser útil; ; 
 C) categoria de doping em que se inclui;  
D) riscos do seu excesso. 
 

a) Produção de células vermelhas no sangue, aumentando a capacidade de transporte de 
O2, reflectindo-se assim numa melhor performance; 

b) Em desportos de longa duração como ciclismo; 
c) Ainda a ver 
d) Rompimento das artérias (sangue viscoso), AVC; 
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  Muitos indivíduos recorrem a suplementos alimentares para emagrecerem. Diga:  
A) um exemplo de tal suplemento; 
 B) em que categoria se insere;  
C) como atua; 
 D) doses adequadas 
 

a) L-Carnitina 
b) Termogénicos; 
c) Ajuda na metabolização da gordura; poupa o glicogénio muscular; utiliza os ácidos 

gordos livres para obtenção de energia; 
d) 50 mg p/dia +/- 

 
A  reposição  hídrica  após  o  esforço  é  fundamental  para  uma  melhor  recuperação.  
Refira:   
 
A) conteúdo de hidratos de carbono adequado;  
B)  o que é a osmolaridade;  
C) o que é a hiponatremia;  
D) porque as bebidas carbogaseificadas não são uma boa opção para a hidratação pós esforço. 
 

A) 60-100 mg, facilitando assim também a reposição de glicogénio; 
B) É a quantidade de partículas dissolvidas num determinante solvente; 
C) É a redução dos níveis de sódio devido á ingestão elevada de água. Pode ocorrer em 

desportos prolongados e também quando se bebe bebidas com pouco sódio; 
D) Ainda a ver 

 
  
Os estimulantes são substâncias proibida pelo COI. Diga:  
A) qual a sua função;  
B) um desporto em que pode ser útil;  
C) um exemplo de tal substância; D) riscos do seu excesso 
 

A) São substancias que aceleram a actividade do SNC aumentando a estimulação do 
sistema cardíaco e metabólico; 

B) Atletismo/Ciclismo; 
C) Efedrina 
D) Hipertensão; depressão 

 
 
Muitos  indivíduos  recorrem  a  suplementos  alimentares  para  diminuição  da  
massa  gorda.  Diga:   
A)  um  exemplo  de  tal  suplemento;  
 B)  em  que  categoria  se insere;  
C) como atua;  
D) doses adequadas. 
 

a) CLA 
b) Termogénicos 
c) Altera o equilíbrio entre a gordura e musculo aumentando a taxa de utilização dos 

depósitos de gordura; 
d) 3gramas p/dia, podendo ser dividido 1+1+1 
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Alcançar um equilíbrio energético nem sempre é fácil em atletas de resistência aeróbia.  
Refira:   

A)  de  que  dependo  o  balanço  energético;   
B)  Qual  será  o  gasto energético de um indivíduo de 70 kgs que se exercite de forma aeróbia 
durante mais de  90  minutos/dia  (em  termos  médios);  
 C)  estime  a  energia  gasta  com  a termogénese  alimentar,  considerando  os  valores  
apresentados  na  alínea  anterior ;  
D) apresente um exemplo de uma refeição com cerca de 1000 kcals, especificando Quantidades 
 

a) Depende da ingestão calórica e do gasto energético 
b)  
c) – 
d) – 

 
Muitos  indivíduos  recorrem  a  suplementos  alimentares  para o aumento de massa 
muscular.  Diga:   
A)  um  exemplo  de  tal  suplemento;  
 B)  em  que  categoria  se insere;  
C) como atua;  
D) doses adequadas. 
E) riscos do seu excesso. 
 
 

a) 100% Whey Gold Standard – proteína isolada de alto valor biológico 
b) Hipertróficos 
c) Por serem mais fáceis de digerir, garante uma maior retenção de nitrogénio a nível 

muscular. Promove também o aumento da síntese proteica; Aceleram a recuperação; 
Evitam também a destruição muscular após exercício; 

d) 1,5 a 2 gramas de proteína por kg de peso corporal; 
e) Apesar de a proteína em excesso ser expelida pela urina, pode ocorrer sobrecarga nos 

rins e fígado, podendo levar a determinados problemas de saúde; 
 
O que entende por valor biológico de uma proteína? 
 
É a percentagem de uma proteína que é aproveitada pelo organismo depois de ser absorvida e 
metabolizada. Diz-se que uma proteína é de alto valor biológico quando contem aminoácidos 
essenciais ás proporções do corpo. 
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Relativamente á Creatina diga: 
A) para que tipo de desporto pode ser útil; 
 B) como atua; 
 C) doses adequadas;  
D) risco de excesso e deficiência. 
E) Em que categoria se insere 
 

a) Todos os desportos em geral, mas principalmente Atletismo e musculação; 
b) é absorvida e processada pelo fígado e logo transportada através do sistema 

sanguíneo até aos músculos, onde é convertido em fosfocreatina para criar energia 
para ganhar massa muscular e força.  

c) 5gramas por dia 
d) O excesso é expelido pela urina, mas pode ocorrer sobrecarga dos rins e levar a certos 

problemas de saúde. 
e) Hipertróficos e Ergo-génicos 

 
Relativamente á Glutamina diga: 
A) para que tipo de desporto pode ser útil; 
 B) como atua; 
 C) doses adequadas;  
D) Em que categoria se insere 
 

a) Todos os desportos em geral visto que regula a síntese proteica, melhora a função 
imunitária e armazena glicogénio após exercício; 

b) Actua como percursor  anabólico do crescimento muscular e também a váriados 
outros níveis; contribui para a reposição de glicogénio; Previne a perda de miosina; 

c) 20 gramas 
d) Ergo-génico 

 
Relativamente á Cafeina diga: 
A) para que tipo de desporto pode ser útil; 
 B) como atua; 
 C) doses adequadas;  
D) Em que categoria se insere 
E) Excesso ou deficiência 
 

a) Todos os desportos em geral visto que reage como estimulante; 
b) Entre rapidamente no sangue reagindo com todas as células, tendo meia vida de 

4/5horas. Pode ajudar na perda de peso; Pode ser utilizado como estimulante; 
c) 10granas 
d) Termogénicos 
e) Ansiedade; dores de cabeça; irritabilidade; 

  



Questões Nutrição  João Penteado 

Muitos atletas procuram aumentar o seu rendimento desportivo através da 
supercompensação  glucogénica (SG). Refira:  
A) que procedimento é esse;  
B) qual o seu objetivo em termos desportivos ;  
C) como alcançar a SG; 
 D) exemplo de uma refeição com essas caraterísticas. 
 

a) É o pre-esgotamento das reservas glucídicas com esforço intenso e prolongado.  
b) Melhorar a performance; 
c) Com uma dieta rica em HC 4-5 dias antes da competição; 
d) Frutos secos; Cereais Integrais; Fruta; 


