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GLICÍDIOS
AÇÚCARES   - CARBOIDRATOS  

Classificados em
MONOSSACARÍDEOS DISSACARÍDEOS POLISSACARÍDEOS

Resulta na união 
de dois 
monossacarídeos.

Resulta na união de 
centenas de 
monossacarídeos e 
dissacarídeos.Exemplos: Exemplos: 

Exemplos: GLICOSE SACAROSE

MALTOSE
AMIDO

CELULOSE

GLICOGÊNIO

FRUTOSE

GALACTOSE LACTOSE
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01. Marque a alternativa que contém apenas 
monossacarídeos.
a) Maltose e glicose.
b) Sacarose e frutose.
c) Glicose e frutose.
d) Lactose e glicose.
e) Frutose e lactose.
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LETRA:C
Os monossacarídeos são carboidratos simples, solúveis
em água, e que não podem ser quebrados pela digestão
em moléculas menores. Os monossacarídeos mais
conhecidos são a glicose (fabricada pelos vegetais na
fotossíntese), a frutose (encontrada no mel)
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02. 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.
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Alternativa “b”.
Os carboidratos, também chamados de glicídios,
são formados basicamente por átomos de
carbono, hidrogênio e oxigênio.
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03.Os glicídios são as principais fontes de energia diária para 
seres humanos e são classificados em monossacarídios, 
oligossacarídios e polissacarídios, de acordo com o tamanho da molécula. 
Polissacarídios são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos 
de carbono, hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao 
bom funcionamento do organismo. Os polissacarídios mais conhecidos são o 
glicogênio, a celulose, o amido e a quitina.
As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente
A) estrutural, reserva, estrutural, reserva.
B) reserva, reserva, estrutural, estrutural.
C) reserva, estrutural, reserva, estrutural.
D) estrutural, estrutural, reserva, reserva.
E) reserva, estrutural, estrutural, reserva.
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O glicogênio é um polissacarídio de reserva energética para os 
animais (encontrado no fígado e nos músculos) e também para os 
fungos.
A celulose é o principal componente da parede celular das células 
vegetais apresentando, portanto, papel estrutural.
O amido é a principal reserva energética dos vegetais.
A quitina é um polissacarídio com papel estrutural, entrando na 
composição do exoesqueleto dos artrópodes, da parede celular de 
fungos e nas cerdas dos anelídeos.
Resp.: C
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04. A tabela lista três glicídios e seus componentes.

Glicídio Componentes
maltose glicose + glicose
sacarose glicose + frutose
lactose glicose + galactose

Sobre os glicídios da tabela, é correto afirmar que

A) a maltose é um monossacarídeo resultante da digestão do amido.
B) a sacarose é um dissacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar.
C) a lactose é um polissacarídeo que não pode ser digerido pelo ser humano.
D) a maltose, a sacarose e a lactose são classificados como polissacarídeos.
E) os três glicídios são dissacarídeos encontrados no vegetais.
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Todos os açúcares citados na tabela são 
dissacarídios (açúcares formados pela união de 2 
monossacarídios), sendo a sacarose o conhecido 
açúcar da cana-de-açúcar.
Resp.: B
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05. O chocolate consiste de 8% de proteínas, 60% de carboidratos e de 30% de
gorduras. Como se pode ver, a quantidade de gorduras está acima do que é
desejável para um alimento. Isso pode ser traduzido em altas calorias: por
exemplo, uma barra de chocolate de 100 g fornece 520 kcal.
(Adaptado de: http://brasilescola.uol.com.br)

Uma pessoa, durante uma corrida, gasta 650 kcal. Para repor essa energia, 
comendo apenas chocolate, deve ingerir, em gramas, uma quantidade desse 
alimento de, aproximadamente,
a) 345. b) 541.
c) 125. c) 468.
d) 226.
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Resposta: d
A informação sobre carboidrato, lipídio e proteína é 
irrelevante para o cálculo.
Se 100g fornecem 520 kcal, podemos montar a regra de 
três a seguir:
100g ———- 520 kcal
x ———------ 650 kcal
520 x=100 650
x=65000 ÷ 520 x=125g.
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06.Na maioria dos animais e vegetais, a armazenagem de 
carboidratos se dá:

a) respectivamente, na forma de glicogênio e amido
b) respectivamente, na forma de amido e celulose.
c) respectivamente, na forma de maltose e glicose.
d) exclusivamente, na forma de amido.
e) exclusivamente, na forma de glicogênio.
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07. O polissacarídeo formado por unidades de glicose e que
representa a principal forma de armazenamento intracelular de
glicídios nos animais é denominado:

a) amido.
b) colesterol.
c) glicose.
d) celulose.
e) glicogênio
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08. O dissacarídio encontrado na cana-de-açúcar e o polissacarídio
que reveste as células vegetais são, respectivamente:

a) celulose e glicose.
b) sacarose e glicogênio.
c) frutose e celulose.
d) amido e maltose.
e) sacarose e celulose.

16


