
 

 

Tarefa 05 – Professor Lúcio 
 
01. (G1 - ifpe2019) Sobre os componentes químicos da célula, assinale a alternativa CORRETA.   

a) O amido e o glicogênio são reservas energéticas constituídas por ácidos graxos e glicerol.  
b) Um excelente exemplo de proteína estrutural é a celulose, componente da parede celular das células 

vegetais.  
c) Proteínas são macromoléculas orgânicas compostas por aminoácidos.  
d) Os fosfolipídios e a esfingomielina são lipídios compostos encontrados, predominantemente, na parede 

celular de bactérias gram-positivas.  
e) A quitina é a proteína que compõe a parede celular dos fungos. 

 
02. (Ufu2019) 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. 

 
03. (Enem PPL 2019) 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.  

 
04. (Ufpr2018) 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)  Quais são as unidades constituintes fundamentais das proteínas?  
c)  Quais são os dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nas células? 

 
05. (Puccamp2017) 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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06. (Mackenzie 2017) 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. 

 
07. (Unifesp 2015) Recomenda-se frequentemente aos vestibulandos que, antes do exame, prefiram 

alimentos ricos em carboidratos (glicídios) em vez de gorduras (lipídios), pois estas são digeridas mais 
lentamente. Além da função energética, os carboidratos exercem também funções estruturais, 
participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e vegetais. 
a)  Cite duas estruturas, uma no corpo de um animal e outra no corpo de um vegetal, em que se verifica a 

função estrutural dos carboidratos. 
b)  Ao chegar ao duodeno, as gotas de gordura são processadas por agentes não enzimáticos e por uma 

enzima em especial. Identifique estes agentes e esta enzima, mencionando a ação de cada um. 
 
 


