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Carboidratos

Bioquímica

[Carboidratos]

Compostos de função mista do tipo poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona.

• Função energética

• Função estrutural

Glicose, amido e glicogênio

Ribose e desoxirribose, celulose, quitina 

Grupo funcional
aldoxila

Grupo funcional
carbonila

Grupo funcional
hidroxila

Grupo funcional
hidroxila
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[ Questão 01 –CESPE/CEBRASPE ]

Com relação a carboidratos, julgue o item a seguir.

Os monossacarídeos são constituídos por uma única unidade poli-hidroxicetona ou poli-

hidroxialdeído. [Certo]

Grupo funcional
aldoxila

Grupo funcional
carbonila

Grupo funcional
hidroxila

Grupo funcional
hidroxila

Carboidratos mais simples (não sofrem hidrólise).

Fórmula geral: CnH2nOn, em que 3 ≤ n ≤ 7. 

n = 3  Trioses

n = 4  Tetroses

n = 5  Pentoses

n = 6  Hexoses

n = 7  Heptoses

C3H6O3

C4H8O4

C5H10O5

C6H12O6

C7H14O7 Carboidratos são classificados como alimentos energéticos.
Por meio da ingestão deles, temos acesso à glicose,
molécula fundamental para o funcionamento da célula.

[Monossacarídeos - oses]
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[ Questão 02 –CESPE/CEBRASPE ]

Com relação aos carboidratos, julgue o próximo item.

Os monossacarídeos, sólidos cristalinos, incolores e solúveis em solventes apolares,

apresentam fórmula estrutural (CH2O)n, em que o “n” varia de 1 a 3. [Errado]

Em geral:

• Sabor adocicado

• Cristais brancos

• Solúveis em água

C5H10O5 C5H10O4

Pentoses

[Monossacarídeos - oses]
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Os ácidos nucleicos são constituídos por nucleotídeos

e cada nucleotídeo é formado por três componentes

característicos.

Pentoses

[Monossacarídeos - oses]

• Fonte de energia

• Formação de outros glicídios

Hexoses

[Monossacarídeos - oses]
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[Estrutura das oses]

[Estrutura das oses]

Mais comum
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Dissacarídeos

Constituídos por dois monossacarídeos quimicamente unidos.

Formados pela união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos.

Os mais importantes biologicamente são os dissacarídeos.

[Oligossacarídeos]

[Ligação glicosídica]

glicose glicose
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Glicídio Unidades Formadoras Fonte

Sacarose Glicose + frutose Cana e beterraba

Lactose Glicose + galactose Leite

Maltose Glicose + glicose Cereais

Dissacarídeos

[Oligossacarídeos]

Glicídios de longas cadeias (polímeros), constituídos pela reunião de

muitos monossacarídeos (monômeros).

Reserva Energética

Glicogênio
(fígado e músculos)

Amido
(parênquima amilífero)

[Polissacarídeos]

Polissacarídeo de glicose
altamente ramificado

Polissacarídeo de glicose
ramificado
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Glicídios de longas cadeias (polímeros), constituídos pela reunião de

muitos monossacarídeos (monômeros).

Estruturais

Celulose
(parede célula vegetal)

Quitina
(exoesqueleto dos artrópodes)

(parede celular dos fungos)

[Polissacarídeos]

Polissacarídeo de glicose
linear

Lipídeos

Bioquímica
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Macromoléculas orgânicas, ésteres de ácidos graxos com os mais variados álcoois.

Natureza apolar

• Reserva energética

• Isolamento térmico

• Impermeabilizante

• Estrutural

Insolubilidade em água

Principais funções:

Ésteres são compostos orgânicos oxigenados que são

formados pela reação química entre um ácido carboxílico e

um álcool. Apresentam o grupo funcional composto por dois

átomos de oxigênio e dois radicais R.

[Lipídeos]

Glicerol ligado a uma, duas ou três (mais comum) moléculas de ácidos graxos.

1. Glicerídeos

[Classificação dos lipídeos]

C3H8O3 Triglicerídeo (triacilglicerol)

R = longa cadeia hidrocarbonada apolar
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1. Glicerídeos

• Ácidos graxos insaturados

• Líquidos em temperatura ambiente

• Geralmente origem vegetal

• Ácidos graxos saturados

• Sólidos em temperatura ambiente

• Geralmente origem animal

Óleos Gorduras

[Classificação dos lipídeos]

[ Questão 03]

Os ácidos graxos oleico e linoleico possuem dupla ligação entre átomos de carbono, o que

os caracteriza como insaturados. Caso contrário, seriam saturados (apenas ligações

simples entre os carbonos). Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

a) Os ácidos graxos saturados constituem os óleos, normalmente de origem vegetal.

b) Os ácidos graxos insaturados constituem as gorduras, normalmente de origem animal.

c) Os ácidos graxos saturados constituem as gorduras, normalmente de origem vegetal.

d) Os ácidos graxos saturados constituem as gorduras, normalmente de origem animal.
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2. Fosfolipídios

Modelo do Mosaico Fluido (S. Singer e G. Nicholson - 1972)

Fosfolipídio

Glicerídeos combinados a um grupo fosfato.

[Classificação dos lipídeos]

3. Cerídeos

Possuem álcoois e ácidos graxos de cadeias longas e saturadas.

Altamente insolúveis Ação impermeabilizante

Exemplos:

• Cera de carnaúba

• Cera de orelha

• Cera de abelha

Glândula uropigial (aves)Cera de abelha

[Classificação dos lipídeos]
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4. Esteroides

• Componentes das membranas celulares animais

• Precursor na formação de hormônios, vitamina D e sais biliares

• Transportado por lipoproteínas no sangue

Colesterol

Estrutura básica
de um esteroide

LDL (Low Density Lipoprotein)
Favorece o depósito (“mau colesterol”)

HDL (High Density Lipoprotein) 
Dificulta o depósito (“bom colesterol”)

[Classificação dos lipídeos]

A B

C D

[ Questão 04]

As lipoproteínas são agregados esféricos com os lipídios hidrofóbicos no centro e as cadeias

laterais hidrofílicas de aminoácidos e proteínas na superfície.

É correto afirmar que:

a) o VLDL é uma lipoproteína com densidade muito alta.

b) o VHDL é uma lipoproteína com densidade muito baixa.

c) o HDL é composto principalmente por proteínas.

d) o VLDL é constituído principalmente pelo colesterol livre.

e) o LDL é composto principalmente por triglicerídeos.

VLDL ( Very Low Density Lipoprotein)
Favorece o depósito.

VHDL (Very High Density Lipoprotein) 
Não existe!

Obs.: a densidade da lipoproteína aumenta à medida em que o conteúdo proteico aumenta.
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Obrigado!!
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