
 

 

Professor Fabrício – Carboidratos 
 
01. Um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão, uma combinação 

balanceada de diversos nutrientes importantes para a saúde humana. 
 
Considere a seguinte afirmação: “O arroz, embora seja um alimento saudável, deve ser consumido por 
uma pessoa com diabetes tipo 2 sob orientação profissional para controle de glicemia.” Explique a 
afirmação, levando em consideração as transformações que o arroz sofre na digestão e as características 
do diabetes tipo 2.  

 
Resposta: 

O arroz contém grande quantidade de carboidrato que, com a digestão, forma glicose como fonte de 
energia; no diabetes do tipo 2, a insulina que transporta glicose para as células não é usada 
adequadamente, mantendo altos os níveis de glicose no sangue e baixos nos tecidos, afetando a atividade 
celular; suas características são: cansaço, grande volume de urina, presença de glicose na urina, 
emagrecimento, fraqueza, muita sede, problemas na cicatrização de ferimentos e alterações na visão.  
 

02. Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, polímeros com centenas a milhares de 
monossacarídeos unidos por meio de ligações glicosídicas. 
 
Sobre os polissacarídeos, são feitas as seguintes afirmações. 
I.  Amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais. 
II.  Os vertebrados armazenam glicogênio, principalmente nas células do fígado e dos músculos. 
III.  O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina que é um polissacarídeo com função estrutural. 
IV.  A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente da resistente parede 

celular que circunda as células dos animais. 
 

Considerando-se as informações acima, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e 
assinale a alternativa correta, de cima para baixo.  
a)  V, F, V, V.    
b)  F, V, F, F.    
c)  F, V, V, F.    
d)  V, V, F, V.    
 

Resposta: 
[c] 

 
O amido é um polissacarídeo de reserva energética encontrado em vegetais e certas algas. A celulose é um 
polissacarídeo estrutural observado, principalmente, como componente da resistente parede celular das 
células vegetais.  

 
03. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se 

reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de 
carbono. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os 
vegetais, possuem parede celular. 

Algas podem substituir metade do petróleo e inaugurar química verde (Agência Fapesp, 16/08/2010). Disponível em: 
www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

 
Para obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima  
a)  amilase.    
b)  maltase.    
c)  celulase.    
d)  fosfatase.    
e) quitinase.    

 
Resposta: 

[c] 
 

A enzima celulase é um catalisador biológico capaz de acelerar a hidrólise da celulose presente na parede 
celular das algas e dos vegetais. A digestão da celulose produz a glicose utilizada na produção do 
biocombustível.  
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04. Um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a obesidade. Considerando separadamente as 
populações masculina e feminina, em qual faixa etária houve maior crescimento proporcional de obesos 
entre 1975 e 2009, de acordo com os gráficos abaixo? Sabendo que os carboidratos constituem 
aproximadamente 50% da dieta diária recomendada pelo Ministério da Saúde, explique a necessidade 
desse nutriente e por que ele pode causar obesidade. 

 

 
 

(Fonte: Pesquisa de orçamentos familiares, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Disponível em 
www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal. Acessado em 15/10/2017.)   

 
Resposta: 

Masculino: faixa de 10 a 19 anos; feminino: faixa de 5 a 9 anos. 
Os carboidratos são predominantemente energéticos e utilizados na síntese do ATP utilizado no 
metabolismo. Quando ingerido em excesso é convertido em gorduras, podendo causar o sobrepeso e a 
obesidade. 

 
05. A intolerância à lactose pode causar grande desconforto aos seus portadores e provocar quadros de 

diarreia. Com relação à intolerância à lactose, é correto afirmar que  
a)  o leite de cabra é o alimento indicado para substituir o leite de vaca.    
b)  se trata de uma alergia desenvolvida pela ingestão de proteínas presentes nos alimentos que contêm 

leite de vaca.    
c)  se desenvolve somente em recém-nascidos e perdura pela vida inteira do indivíduo.    
d)  alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose presentes nos alimentos.    

 
Resposta: 

[d] 
 

Com relação à intolerância à lactose, alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades desse 
dissacarídeo presente nos alimentos.  

 
06. A figura a seguir ilustra a composição de dois carboidratos, o amido e a celulose.  
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As afirmativas a seguir dizem respeito a esses compostos.  

 
I.  Tanto o amido quanto a celulose são considerados polissacarídeos.  
II.  Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, amido e celulose são hidrolisados 

pelas mesmas enzimas digestórias.  
III.  As configurações moleculares diferentes da glicose á e glicose â resultam em biopolímeros 

diferenciados: enquanto o amido serve de reserva de energia, a celulose forma fibras de grande 
importância estrutural nas plantas.  

 
Está CORRETO o que se afirma   
a)  em II, apenas.     
b)  em I e III, apenas.    
c)  em II e III, apenas.    
d)  em I, II e III.    

 
Resposta: 

[b] 
 

[II]  Incorreta. O amido é um polissacarídeo formado por monômeros de glicose α  e hidrolisado pela 
amilase, enquanto que a celulose é formada por monômeros de glicose β  e hidrolisado por celulase, 
porém o ser humano não possui essa enzima.  

  
07. Em relação às proteínas, carboidratos (glicídios) e ácidos nucleicos que são componentes moleculares dos 

seres vivos, faça o que se pede: 
a)  Cite dois carboidratos com função de reserva energética, um presente em plantas e outro em animais 

(identificando essa associação).  
b)  Cite dois carboidratos com funções estruturais?  
c)  Cite dois carboidratos componentes dos ácidos nucleiocos?  

 
Resposta: 

a)  Os carboidratos com função de reserva energética presentes em plantas e animais são, 
respectivamente, amido e glicogênio. 

b)  Celulose e quitina 
c)  Ribose (RNA) e Desoxirribose (DNA) 

 
08. Assinale a alternativa correta a respeito dos carboidratos.  

a)  Somente são utilizados como fonte de energia.    
b)  A síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos.    
c)  Em mamíferos sua digestão ocorre preferencialmente na boca.    
d)  Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais como por vegetais.    
e)  A fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de monossacarídeos.    

 
Resposta: 

[d] 
 

Os polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais (ex: glicogênio, quitina etc.) como pelos 
vegetais (ex: celulose, amido etc.).  

  
09. O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de 

armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos 
mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido  
a)  são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo.    
b)  são os triglicérides, abundantes no plasma sanguíneo.    
c)  é o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos.    
d)  é a glicose, armazenada no citoplasma das células pancreáticas.    
e)  é o ATP, que é a principal fonte de energia de todas as células.     
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Resposta: 
[c] 

 
Em mamíferos, a reserva de carboidratos, equivalente ao amido das plantas, é o glicogênio encontrado no 
fígado e nos músculos.  

 
10. As principais substâncias que compõem o sêmen humano são enzimas, ácido cítrico, íons (cálcio, zinco, e 

magnésio), frutose, ácido ascórbico e prostaglandinas, essas últimas de natureza lipídica. Tais compostos 
desempenham papel específico na reprodução, possibilitando o sucesso da célula apresentada abaixo. 

 

 
 

Nessa célula, a substância que será utilizada na estrutura 2, permitindo a movimentação de 3, é um(a):  
a)  lipídio.    
b)  proteína.    
c)  vitamina.    
d)  carboidrato.    

 
Resposta: 

[d] 
 

O carboidrato frutose será utilizado na mitocôndria para a produção de energia que permite a 
movimentação do flagelo (3).  

 
 
 
 


