


Quanto aos carboidratos, assinale a alternativa incorreta.

a) Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua
molécula em três grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos.
b) Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas não apresentam
sabor adocicado, embora sejam formadas pela união de centenas ou mesmo milhares de
monossacarídeos.
c) Os dissacarídeos são constituídos pela união de dois monossacarídeos, e seus
representantes mais conhecidos são a celulose, a quitina e o glicogênio.
d) Os glicídios, além de terem função energética, ainda participam da
estrutura dos ácidos nucleicos, tanto RNA quanto DNA.
e) A função do glicogênio para os animais é equivalente à do amido para as plantas.
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Marque a alternativa que indica quais os elementos químicos
fundamentais encontrados na composição de um carboidrato.

a) Carbono, hidrogênio e hélio.
b) Carbono, oxigênio e hidrogênio.
c) Carbono, cálcio e potássio.
d) Sódio, potássio e carbono.
e) Carbono, magnésio e hidrogênio. B
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Podemos classificar os glicídios em três grupos principais:
monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Marque a
alternativa onde encontramos apenas glicídios formados pela união
de dois monossacarídeos.

a) amido e celulose.
b) sacarose e celulose.
c) frutose e glicose.
d) celulose e glicogênio.
e) sacarose e lactose.
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Sabemos que o amido é uma importante substância de reserva
encontrada em plantas e algumas algas. Marque a alternativa correta
a respeito do amido.

a) O amido não é um carboidrato.
b) O amido é um dissacarídeo, assim como a frutose.
c) O amido é um monossacarídeo, assim como a glicose.
d) O amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio e a 
celulose. D
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As substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem
responsáveis pela rigidez de certos tecidos, sendo mais abundantes
nos vegetais, são os ______________ sintetizados no processo de
________________.

a) lipídios, fotossíntese.
b) ácidos nucleicos, autoduplicação.
c) ácidos nucleicos, fotossíntese.
d) álcoois, fermentação.
e) carboidratos, fotossíntese.
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O papel comum é formado, basicamente, pelo polissacarídeo mais
abundante no planeta. Este carboidrato, nas células vegetais, tem a
seguinte função:

a) revestir as organelas.
b) formar a membrana plasmática.
c) compor a estrutura da parede celular.
d) acumular reserva energética no hialoplasma. C

7



Na maioria dos animais e dos vegetais, a armazenagem de
carboidratos faz-se,

A) respectivamente, na forma de glicogênio e de amido.
B) respectivamente, na forma de amido e de celulose.
C) respectivamente, na forma de maltose e de glicose.
D) exclusivamente, na forma de amido.
E) exclusivamente, na forma de glicogênio. A
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O que é a gripe suína?

Sintomas, Diagnóstico, Por que a
gripe suína mata? Como eu posso
fazer para me prevenir da gripe?
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ACOLHIDA: Apresentação à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:
- Conteúdo: Bioquímica Celular – Comp. Orgânicos.
- Recursos: Slides e vídeos.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividades para casa.: O que é diabetes mellitus?
Sintomas, Diagnóstico, Qual a relação entre a
gordura, obesidade e diabetes?

-ENCERRAMENTO DA AULA
- conteúdo da próxima aula: Lipídeos (CONT.)
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Introdução ao estudo da Biologia
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Os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água e
solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e
acetona.

Também chamados lipídios ou lipídeos, essas biomoléculas são
compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio.
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• Reserva energética;

• Estrutural;

• Proteção contra choques mecânicos;

• Hormonal;

• Isolamento térmico;

• Transporte de vitaminas Lipossolúveis;

• Impermeabilizante;


