


09. O esquema a seguir representa uma das etapas do 
processo digestivo:

As substâncias resultantes do processo representado são:
a) amido e maltose. 
b) glicose e amido. 
c) lactose e galactose.
d) frutose e glicose.
e) frutose e lactose.
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10. Observe a seguinte refeição, consumida em um jantar:
• Macaxeira com carne de sol
• Feijão carioca
• Suco de laranja
Sobre essa refeição, a macaxeira é rica em carboidratos do 
tipo:
a) Sacarose b) glicose
c) Frutose d) lactose
e) amido
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11. (UFRN) 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.
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Resposta: a.
Resolução: O armazenamento de carboidratos é feito nos 
animais na forma de glicogênio (milhares de unidades de 
glicose) e nos vegetais na forma de amido (constituído 
principalmente de glicose com ligações glicosídicas).
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12.(Unifor-CE) - As fibras musculares estriadas armazenam um
carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração.
Essa substância de reserva se encontra na forma de:
a) Amido;
b) Glicose;
c) Maltose;
d) Sacarose;
e) Glicogênio.
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Resposta: e.
Resolução: Os principais depósitos de 
glicogênio no nosso corpo são encontrados 
no músculo esquelético e fígado. Esse 
carboidrato serve como reserva energética.
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13. Considere as estruturas abaixo:

a) As estruturas A e B representam moléculas de lipídios encontrados em 
vegetais.
b) A estrutura A representa molécula de um dissacarídeo e a B, uma hexose.
c) As estruturas A e B representam moléculas de aldoses.
d) As estruturas A e B representam moléculas de hexoses.
e) A estrutura A representa molécula de um monossacarídeo e a B, uma 
aldose.
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Resposta: d.
Afirmativa a: está errada, não são lipídios mas sim carboidratos.
Afirmativa b: está errada, a estrutura A é a glicose, um 
monossacarídeo.
Afirmativa c: está errada, apenas a estrutura A é uma aldose. A 
estrutura B é uma cetose. (estude química orgânica caso não sabia 
esse assunto)
Afirmativa d: está correta, ambas são hexoses (seis carbonos).
Afirmativa e: está errada, B é uma cetose. 9


