
 

 

3º ano – Biologia – Fabrício Queiroz. 
Carboidratos e Lipídios 

 
01. Um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão, uma combinação 

balanceada de diversos nutrientes importantes para a saúde humana. 
a) A combinação de arroz e feijão fornece todos os aminoácidos essenciais ao organismo. A tabela abaixo 

apresenta variações na quantidade de alguns aminoácidos essenciais por categorias de alimentos. 
 

Aminoácidos 
essenciais 

Categorias de alimentos 
Milho Arroz Feijão Soja Verduras Gelatina 

Metionina 1.            
Isoleucina 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
Leucina 8.  9.  10.  11.  12.  13.  
Lisina         14.    

Fenilalanina 15.  16.  17.  18.  19.  20.  
Treonina         21.  22.  

Triptofano   23.    24.  25.    
Valina 26.  27.  28.  29.  30.  31.  

LEGENDA 
  alta quantidade do aminoácido presente no alimento 
  baixa quantidade do aminoácido presente no alimento 
32. quantidade ideal do aminoácido presente no alimento 

 
Considere uma época de escassez em que é necessário substituir o feijão do combinado “arroz e feijão” por 
outro alimento. Tendo como base as informações fornecidas, que alimento da tabela poderia ser escolhido? 
Justifique sua resposta. 
 
b) Considere a seguinte afirmação: “O arroz, embora seja um alimento saudável, deve ser consumido por 

uma pessoa com diabetes tipo 2 sob orientação profissional para controle de glicemia.” Explique a 
afirmação, levando em consideração as transformações que o arroz sofre na digestão e as 
características do diabetes tipo 2.  

 
02. Responda: 

a) o HDL (do inglês High Density Lipoprotein, “lipoproteína de alta densidade”), conhecido como o 
colesterol ruim, pode dar início a alguns problemas de saúde, como as placas de gordura, que podem 
obstruir artérias e levar ao infarto? Justifique.     

b) a glicose, a frutose, a maltose e a sacarose são classificadas como carboidratos monossacarídeos? 
Justifique.     

c) os cerídeos são exemplos de compostos lipídicos encontrados somente em animais, como a cera de 
abelha, a lanolina obtida da lã de carneiro e as ceras que impermeabilizam as penas de aves 
aquáticas? Justifique.        

d) o colesterol pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de hormônios esteroides tanto nas 
células procarióticas como nas eucarióticas? Justifique.       

 
03. Sobre os componentes químicos da célula, responda:   

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

vegetais? Justifique.         
c) Os fosfolipídios e a esfingomielina são lipídios compostos encontrados, predominantemente, na parede 

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

 
04. Seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando 

necessário. 
Os carboidratos, armazenados sob a forma de glicogênio, correspondem ao requerimento energético basal 
de uma semana? Justifique.     
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05. Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, polímeros com centenas a milhares de 
monossacarídeos unidos por meio de ligações glicosídicas. 
Sobre os polissacarídeos, responda: 
a) Amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais? Justifique.     
b) A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente da resistente parede 

celular que circunda as células dos animais? Justifique.     
 
06. Relacione, corretamente, as substâncias orgânicas com suas respectivas características, numerando os 

parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação e justifique a associação. 
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. 

 
07. Na parada de destino, Júlia desce com o coração acelerado. A respiração ofegante e as mãos suadas são 

sinais claros do seu nervosismo, mas ela está decidida. Esse é o momento certo. Caminha alguns 
quarteirões pela rua Ildefonso Albano, toca a campainha do apartamento. Ninguém atende. Toca 
novamente. Continua sem resposta. Liga para o Vinícius.  
- Oi, bebê, tudo bom?  
- Oi, Vini, tudo. Onde você está, meu bem?  
- Bebê, vim ao mercantil comprar um refrigerante. Você quer alguma coisa?  
- Sério, Vinícius? Refri? Sua glicose deu alterada, você está acima do peso, não pode ficar bebendo essas 
coisas.  
- Tudo bem, bebê. Vou comprar uma polpa de frutas, então. 
 
Os hábitos alimentares da nossa sociedade causam preocupação. No Brasil, (dados de 2014) o sobrepeso 
atinge mais da metade da população adulta. Para combater este problema, além de uma dieta equilibrada, 
a prática de exercícios é fundamental. Sabendo disso, responda:   
a) a glicose encontrada nos alimentos doces pode demorar até uma hora para ser metabolizada? 

Justifique.       
b) Júlia não devia se preocupar com a ingestão de refrigerante pelo namorado. Como refrigerantes não 

possuem níveis significativos de gordura, não podem ser responsáveis pelo seu sobrepeso, sendo este 
devido ao consumo de alimentos gordurosos? Justifique.         

c) a única função biológica importante das gorduras é servir de armazenamento energético. Portanto, 
uma pessoa com sobrepeso ou obesa deve, obrigatoriamente, cortar toda e qualquer gordura de sua 
dieta? Justifique.       

d) a glicose é o único tipo de monossacarídeo existente entre os carboidratos? Justifique.       
 
08. O gráfico abaixo refere-se à quantidade de 100  gramas de um determinado alimento: 
 

 
 

Pelos valores fornecidos, quais alimentos poderiam estar sendo consumidos? Justifique.      
 
09. Sobre as macromoléculas biológicas presentes em todos os organismos, responda: 

a) os carboidratos são as macromoléculas encontradas em maior quantidade nos tecidos vivos? 
Justifique.       

b) as bases nitrogenadas encontradas no DNA e no RNA são as mesmas? Justifique.       
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10. Atualmente, as pessoas têm muita consciência em relação à alimentação saudável. Sabendo que os 
alimentos podem ser classificados em carboidratos, gorduras e proteínas, identifique qual principal 
nutriente está presente nos alimentos abaixo. 
Macarrão, gema de ovo e carne de sol.    

 
Gabarito 
 
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.  
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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.   
 
 

 
 
 


