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 Carboidratos 

Biologia - Selmo  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Exercícios de Fixação 
 
Questão 01 - (PUCCamp/SP) 
A dieta de carboidratos consiste em poder comer 

carnes vermelhas, bacon, ovos, manteiga, mas nem 
pensar em um pãozinho, arroz ou macarrão. São 
exemplos de carboidratos: 

 
a) aminoácido e glicose. 
b) amido e sacarose. 
c) vitamina A e vitamina C. 
d) amido e vitamina C. 
e) aminoácido e vitamina A. 

 
 
Questão 02 - (UEM PR-mod) 

Sabendo-se que a maior parte da energia de que o 
corpo humano necessita vem dos carboidratos e 
das gorduras, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
a) O amido, um carboidrato, é hidrolisado no 

intestino humano, formando glicose e frutose. 
b) A decomposição dos carboidratos é rápida, 

portanto sua energia é fornecida rapidamente 
ao corpo. 

c) As gorduras são os melhores acumuladores de 
energia no corpo humano, pois são solúveis em 
água, o que facilita o transporte até as células. 

d) A sacarose é o principal dissacarídeo usado na 
alimentação humana, constituído por 2 (duas) 
moléculas de glicose. 

e) A celulose, por apresentar estrutura química 
similar à do amido, serve como alimento rico em 
energia para a dieta humana.    

 
 
Questão 03 - (UFABC SP)  

O principal componente das fibras da polpa de açaí 
é a celulose, um polímero de glicose que possui 
função estrutural na célula vegetal, como um 
componente importante da parede celular. 
Sobre esse tema, afirma-se que 

 
I. a celulose é um polímero natural que resulta da 

união entre átomos de carbono pertencentes a 
duas moléculas de glicose. 

II. para formar fibras lineares de celulose, a 
polimerização da glicose se faz com eliminação 
de água. 

III. a glicose é também o monômero do amido, um 
polímero que os vegetais utilizam como reserva 
energética. 

 
É correto o que se afirma apenas em 

 
a) I. 
b) III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 

 
 
Questão 04 - (UEM PR)  

Com relação à nutrição e às necessidades 
energéticas da espécie humana, assinale o que for 
correto. 

 
01. Os sais minerais, como os cloretos e os 

fosfatos, por serem inorgânicos, não são 
considerados nutrientes. 

02. Alimentos de origem vegetal, como a soja e o 
feijão, são desprovidos de nutrientes plásticos, 
ou seja, de proteínas. 

04. Vitaminas são substâncias orgânicas 
necessárias em quantidades relativamente 
pequenas, mas que exercem grandes efeitos no 
organismo. 

08. Glicídios e lipídios são nutrientes orgânicos cuja 
função principal é fornecer energia às células. 

16. Uma dieta balanceada é aquela que fornece a 
quantidade de energia necessária, dispensando 
as gorduras e os carboidratos. 

 

 
Gabarito: 
 
1) B 

2) B 

3) E 

4) 04+08 


