


07.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.
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Alternativa “d”.

O amido é um polissacarídeo que, quando hidrolisado,
forma moléculas de glicose. É a glicose que será
utilizada como fonte de energia.
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08. O álcool etílico pode provocar alterações no
organismo humano; acima de uma concentração
de 0,46 g de álcool por litro de sangue, o risco de acidentes
automobilísticos é duas vezes maior. Um adulto tem, em média, 7
litros de sangue. Para que uma pessoa possa tomar uma bebida
alcoólica sem cair na faixa de risco deve ingerir até:

a) 5 g de álcool etílico. 
b) 0,07 mol de moléculas de álcool etílico. 
c) 35 g de álcool etílico.
d) 0,5 mol de moléculas de álcool etílico.
e) 0,1 mol de moléculas de álcool etílico.
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09. Atualmente a população está consumindo, cada vez mais,
alimentos diet e light. É importante saber diferenciá-los porque o
alimento
Assinale a alternativa correta:

a) light é aquele que apresenta redução de, pelo menos, 50% do
valor calórico em relação ao produto convencional.
b) Os produtos diet são indicados para dietas de redução de peso,
pois sempre apresentam redução de um nutriente que fornece
energia.
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c) Um produto light ou diet de marcas diferentes sempre tem o
mesmo percentual de redução de glicídios.
d) diet é aquele alimento semi industrializado de baixa caloria devido
ausência de açúcar.
e) diet é aquele alimento industrializado em que determinados
nutrientes estão ausentes ou em quantidades muito reduzidas, não
resultando, necessariamente em um produto com baixas calorias.
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