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QUESTÃO – 08

Os lipídios são biomoléculas orgânicas compostas principalmente por
moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Fazem parte ainda da
composição dos lipídios, outros elementos como, por exemplo, o fósforo.
Possuem funções básicas nos organismos tais como: fornecimento de
energia para as células; alguns tipos participam da composição das
membranas celulares; atuam como isolantes térmicos nos animais
endotérmicos e facilitam determinadas reações químicas que ocorrem no
organismo dos seres vivos.

Sobre lipídios, marque a alternativa INCORRETA.
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QUESTÃO – 08
a) Hormônios sexuais como a progesterona e a testosterona têm como
precursores de sua síntese endógena os lipídios esteroides.
b) O colesterol é precursor das vitaminas do complexo B, sendo estas
lipossolúveis, importantes no metabolismo celular.
c) Grande parte do colesterol é transportada no sangue através da LDL
(Lipoproteína de Baixa Densidade). Uma parte dela é excretada no fígado e a
outra serve para síntese de membranas celulares.
d) Glicerídeos, cerídeos e fosfolipídeos são classes de lipídios com características
pouco solúveis em água.
e) A bainha de mielina, responsável pela condução saltatória do impulso nervoso,
possui em sua composição esfingolipídios.

B
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QUESTÃO – 09

Os lipídeos compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas
orgânicas tipicamente hidrofóbicas. Diferentes lipídeos podem cumprir funções
específicas em animais e em vegetais. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar.
b) Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios, como os hormônios 
sexuais.
c) Os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética 
em animais.
d) O colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. D
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QUESTÃO – 10

Com o título “Boca livre”, a revista Veja, edição 1 298, ano 26, nº 30, de 28 de julho
de 1993, página 55, publicou um artigo sobre uma nova droga ainda em testes, o
Orlistat, desenvolvida pelo laboratório Hoffmann-La Roche. A reportagem diz que
essa droga “[...] bloqueia (uma fatia dessas) enzimas, impedindo que elas desdobrem
as enormes moléculas de gordura em fragmentos menores. Assim, a gordura não tem
como atravessar as paredes do intestino e não chega à corrente sanguínea”.
As enzimas que o Orlistat bloqueia correspondem às

a) proteases.
b) lipases.
c) amilases
d) lactases.
e) peptidases.

B
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