
A impressão deste material não é obrigatória. 

Carboidratos e Lipídios Extensivo – Biologia – Fabrício Queiroz.  

 
Resoluções 

 
01. a) O alimento que poderia substituir o feijão seria a soja, pois ambos possuem os mesmos aminoácidos 

essenciais, exceto pelo triptofano, a mais na soja. 
b) 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. a) Não. O HDL, lipoproteína de alta densidade, é conhecido como o colesterol bom, pois capta parte do excesso 

de colesterol do sangue, transportando-o até o fígado, que o excreta na bile; e o LDL, lipoproteína de baixa 
densidade, é conhecido como o colesterol ruim, pois é sintetizado no fígado ou absorvido no intestino e 
transportado pelo sangue até os tecidos para a síntese de membranas, e seu excesso causa oxidação e o 
depósito na parede de vasos sanguíneos. 

b) Não. A glicose, a frutose e a galactose são carboidratos monossacarídeos; a maltose (glicose + glicose) e a 
sacarose (glicose + frutose) são dissacarídeos. 

c) Não. Os cerídeos também são encontrados nas superfícies das folhas de muitas plantas, impermeabilizando 
e diminuindo a perda de água por transpiração. 

d) Não. O colesterol é um tipo de esteroide que serve como matéria-prima para a produção dos hormônios 
esteroides (sexuais) de animais.  

 
03. a) Não. O amido e o glicogênio são carboidratos, especificamente polissacarídeos, formados por centenas ou 

milhares de monossacarídeos interligados; ácidos graxos e glicerol formam os lipídios. 
b) Não. A celulose é um tipo de carboidrato, polissacarídeo estrutural, principal componente das paredes 

celulares vegetais. 
c) Não. Os fosfolipídios são encontrados em todas as membranas celulares, enquanto as esfingomielinas são 

tipos de fosfolipídios encontrados nas membranas de células animais, especialmente nas células nervosas. 
d) Não. A quitina é um tipo de carboidrato, polissacarídeo, principal componente das paredes das hifas dos 

fungos.  
 
04. Não. O glicogênio não corresponde ao requerimento energético basal de uma semana, sendo consumido em média 

em 48h. 
 
05. a) O amido é um polissacarídeo de reserva energética encontrado em vegetais e certas algas.  

b) A celulose é um polissacarídeo estrutural observado, principalmente, como componente da resistente parede 
celular das células vegetais.  

 
06. 1, 2, 2 e 1 

Os glicídios são carboidratos com função estrutural, a exemplo da quitina. Os lipídios na forma de glicerídeos, 
ceras, carotenoides, esteroides tem função mista, respectivamente: estruturais e energéticos, proteção contra 
desidratação, captação de luz e regulação hormonal.  

 
07. a) Não. A glicose encontrada nos alimentos doces leva apenas poucos minutos, para ser metabolizada, com 

rápida absorção. 
b) Não. Os refrigerantes possuem níveis altíssimos de carboidratos (açúcares) que, quando metabolizados no 

fígado, são convertidos em gordura, além de aumentarem as taxas de glicose na corrente sanguínea. 
c) Não. As gorduras, além de servirem como armazenamento energético, participam da construção das 

membranas celulares, mantêm a temperatura corporal, protegem os órgãos, transportam certas vitaminas e 
são precursoras de hormônios esteroides. 

d) Não. Os monossacarídeos são carboidratos que apresentam entre 3 e 7 átomos de carbono na molécula, 
sendo os mais conhecidos a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose.  

 
08. Dentre os alimentos que poderiam estar sendo consumidos temos o ovo de galinha, por possuir uma grande 

quantidade de proteínas em sua composição, porcentagem menor de lipídios e muito menor de carboidratos. 
 
09. a) Não. As macromoléculas mais abundantes nos tecidos vivos são as proteínas. 

b) Não. A timina é exclusiva do DNA enquanto a uracila do RNA. 
 
10. O macarrão é um alimento rico em carboidrato, a gema de ovo rica em gordura (lipídio) e a carne de sol rica em 

proteína. 
 


