
 

 

Professor Lúcio – AP 08 
 
01. (Ufrgs 2019) Seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas 

quando necessário. 
 

Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas. 
I.  Os carboidratos, armazenados sob a forma de glicogênio, correspondem ao requerimento energético 

basal de uma semana. 
II.  A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio. 
III.  Indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecidos de reserva. 
 
Quais estão corretas?  
a)  Apenas I.    
b)  Apenas III.    
c)  Apenas I e II.     
d)  Apenas II e III.     
e)  I, II e III.    

  
02. (G1 - ifpe 2019) 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.     

  
03. (Uece 2019) Os lipídios desempenham importantes funções no organismo dos seres vivos. Atente para o 

que se diz a seguir sobre lipídeos e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. 
 

( ) Os lipídeos são moléculas polares, solúveis em solventes orgânicos como álcool, querosene, éter, 
benzina e água. 

( ) Os carotenoides são lipídeos que ajudam as plantas a capturar energia solar e os fosfolipídios 
desempenham papéis estruturais importantes na membrana celular. 

( ) A lipase é uma enzima produzida no pâncreas e é responsável por realizar a quebra dos lipídios 
presentes nos alimentos. 

( ) Os lipídeos, quando oxidados, liberam pequena quantidade de energia em comparação aos 
carboidratos. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a)  V, F, F, V.     
b)  V, V, F, V.     
c)  F, V, V, F.     
d)  F, F, V, F.     

  
04. (Uece 2019) Relacione, corretamente, as substâncias orgânicas com suas respectivas características, 

numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 
 

1. Glicídios 
2. Lipídios 
( ) Podem ser classificados como monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. 
( ) Podem ser classificados como glicerídeos, ceras, carotenoides, dentre outros. 
( ) Os principais componentes das membranas celulares são a combinação de um glicerídeo com um   

grupo fosfato. 
( ) Exercem função plástica ou estrutural além da função energética. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a)  2, 1, 1, 2.    
b)  1, 1, 2, 2.    
c)  1, 2, 2, 1.     
d)  2, 2, 1, 1    
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05. (Ufpr 2017) As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de 
energia e produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto 
tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar 
um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem 
a característica de serem:  
a)  isolantes elétricos.     
b)  pouco biodegradáveis.     
c)  saturados de hidrogênios.     
d)  majoritariamente hidrofóbicos.     
e)  componentes das membranas.     
  

06. (Pucrj 2017) Sterna paradisaea, também conhecida como andorinha do ártico, é uma ave migratória que 

percorre aproximadamente 40.000 km  a cada ano. A maior parte da energia requerida para uma ave 
realizar uma rota migratória de longa distância é armazenada sob a forma de:  
a)  Glicogênio    
b)  Gordura    
c)  Proteína    
d)  Carboidratos    
e)  ATP    
  

07. (Pucpr 2017) Leia o texto a seguir. 
 

Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no País 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4%  de todas as mortes registradas no País em um 
ano. Isso significa que mais de 308  mil pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular 
cerebral (AVC). As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e as artérias, como os já 
citados infarto e acidente vascular cerebral, e também arritmias cardíacas, isquemias ou anginas. A 
principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose, acúmulo de placas de 
gorduras nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem do sangue. 
 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/doencas-cardiovasculares-causam-quase-30-das-mortes-no-pais - 
Acesso: 04 de maio de 2016. 

 
Dentre as principais causas da aterosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, 
tabagismo, hipertensão e colesterol alto. Se for considerado isoladamente o fator colesterol, conclui-se que  
a)  uma redução de HDL e um aumento de LDL reduzem o risco de infarto.    
b)  atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal aumentam a quantidade de LDL reduzindo o 

risco de infarto.    
c)  alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL e aumentam o risco de infarto.    
d)  proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem 

endógena.    
e)  uma redução de HDL e um aumento de LDL aumentam o risco de infarto.     

  
08. (Uece 2016) Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo, dentre eles, o colesterol é um 

parâmetro que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde humana. Sobre o colesterol, é 
correto afirmar que  
a)  é uma substância gordurosa prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as células do 

corpo, que sempre aumenta com o avanço da idade em homens e mulheres.    
b)  no organismo humano somente é adquirido através dos alimentos; portanto, a ingestão de gorduras 

deve ser inversamente proporcional ao aumento da idade.    
c)  é um álcool complexo, essencial para a formação das membranas das nossas células, para a síntese de 

hormônios, como a testosterona, estrogênio, cortisol e para a metabolização de algumas vitaminas.    

d)  dois pacientes com colesterol total de 190,  sendo o paciente 1 possuidor de LDL 150,  HDL 20  e 
VLDL 20  e o paciente 2  de LDL 100,  HDL 65  e VLDL 25,  correm o mesmo risco de desenvolver 
aterosclerose.    

  
09.(Ufsj 2012) Em seres humanos, a fonte primária de obtenção de energia e a principal reserva energética 

são, respectivamente.  
a)  lipídeos e proteínas.    
b)  carboidratos e proteínas.    
c)  proteínas e lipídeos.    
d)  carboidratos e lipídeos.    
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10. (Mackenzie 2012) A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade 
de testosterona no sangue de um homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol  
a)  é fonte de energia para as células que sintetizam esse hormônio.    
b)  é um lipídio necessário para a maturação dos espermatozoides, células produtoras desse hormônio.    
c)  é um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sintetizada.    
d)  é responsável pelo transporte da testosterona até o sangue.    
e)  é necessário para a absorção das moléculas que compõem a testosterona.    

 


