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O colesterol, composto presente nos tecidos de todos os animais, é essencial para a vida. 

Além de fazer parte da estrutura das membranas celulares, ele é um reagente de partida para a 

biossíntese dos sais biliares, da vitamina D e de vários hormônios, como cortisol, aldosterona, 

testosterona, progesterona. O colesterol, sintetizado principalmente pelo fígado, é insolúvel 

em água e, consequentemente, no sangue. Desse modo, para ser transportado na corrente 

sanguínea, liga-se a algumas proteínas e a lipídeos por meio de ligações não covalentes em 

um complexo chamado lipoproteína. Geralmente, as lipoproteínas são classificadas com base 

em sua densidade. As lipoproteínas de baixa densidade, LDL, são as principais 

transportadoras de colesterol do fígado para os tecidos. As lipoproteínas de alta densidade, 

HDL, transportam o excesso de colesterol dos tecidos de volta para o fígado. No entanto, 

quando em excesso, o colesterol deposita-se nas paredes de artérias, como as do coração e do 

cérebro, podendo obstruí-las e provocar ataque cardíaco ou derrame cerebral. A figura a 

seguir apresenta a fórmula molecular do colesterol, e a tabela mostra a quantidade de 

colesterol, em alguns alimentos. 

 

 

A partir das informações apresentadas, julgue os itens. 

 

1. É possível afirmar que a fórmula molecular do colesterol é C27H46O.  

2. O colesterol possui, em sua estrutura, a função fenol.  

3. A oxidação da molécula de colesterol por ácido crômico leva à obtenção de um aldeído.   

4. Catalisada por ácido, a hidratação da molécula de colesterol leva à formação de um ácido 

carboxílico.  

5. Na estrutura apresentada existem, ao menos, dois carbonos quaternários e cinco terciários.  

6. Pode-se classificar o colesterol como um alceno, visto que apresenta apenas uma ligação 

dupla entre carbonos.  
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A figura a seguir ilustra a estrutura molecular do triptofano. 

 

A tabela seguinte apresenta a composição e as características de uma solução aquosa de 

triptofano utilizada para a cultura de bactérias no experimento descrito do texto anterior. 

 

Com base nas informações, julgue os itens. 

 

7. O triptofano é classificado como ácido carboxílico, uma vez que sua molécula contém 

grupos funcionais que liberam íons H+ em água.  

8. A cadeia carbônica do triptofano é classificada como mista, heterogênea, insaturada e 

aromática.  

9. O carbono do grupamento carboxila possui geometria trigonal plana.  

10. Se analisarmos o nitrogênio do grupo –NH2 e o carbono ao qual ele está diretamente 

ligado, é possível afirmar que ambos possuem o mesmo arranjo eletrônico.  

11. A solução aquosa de triptofano, cuja composição foi mostrada na tabela, possui ponto de 

ebulição maior do que o ponto de ebulição da água pura.  
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Com base nas informações, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta no item tipo 

C. 

 

12. Considerando que o grupamento fosfato possa ser representado pela estrutura a seguir, é 

possível afirmar que os comprimentos das ligações  entre fósforo e oxigênio são 

diferentes.  

 

13. Ainda analisando a estrutura do grupo fosfato, pode-se afirmar que o átomo de fósforo 

possui a mesma hibridização que o átomo de carbono no metano e, consequentemente, o 

mesmo arranjo eletrônico.  
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14. Considerando-se que o comprimento da ligação dupla entre carbono e oxigênio na 

estrutura química apresentada na figura II é igual a 0,12 nm, os comprimentos das 

ligações simples entre carbono e oxigênio são 

 

a. iguais a 0,06 nm.  

b. superiores a 0,06 nm e inferiores a 0,12 nm.  

c. iguais a 0,12 nm.  

d. superiores a 0,12 nm. 

 

 

 


