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Carboidratos e lipídios 
 

 

Resumo 

 

Lipídeos são moléculas orgânicas apolares, sendo insolúveis em água (hidrofóbicos), porém solúveis em 
compostos alcoólicos. Eles desempenham diversas funções, como as listadas a seguir: 

• Membrana celular: A membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídeos. A membrana celular animal 
é a única que possui colesterol. 

• Energia: Os lipídeos são uma fonte secundária de energia para o metabolismo celular. 

• Hormonal: Participam da formação de hormônios esteróides. 

• Bile: Participam da formação dos sais biliares, que formam a bile, importante na digestão de gorduras no 
duodeno. 

• Transporte de vitaminas lipossolúveis: Transportam as vitaminas A, D, E e K. 

• Isolante: Funcionam como isolante térmico (contra baixas temperaturas), mecânico (absorvem impactos) 
e elétrico (não conduz eletricidade). 

Impermeabilização: Impedem a desidratação ou passagem de água, como por exemplo as ceras. 

 
Eles são classificados em: 
 

• Glicerídeos → podem ter ácidos graxos saturados, como as gorduras (sólidos à temperatura ambiente), ou 
insaturados, como os óleos (líquidos à temperatura ambiente). Os ácidos graxos insaturados com mais de 
uma ligação dupla podem formar a gordura trans. Os triglicerídeos, ou trigliceróis, são formados por três 
ácidos graxos e são as formas para armazenamento de energia. 
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• Carotenóides → são formados apenas por álcool. O beta-caroteno é um pigmento alaranjado e utilizado na 
síntese da vitamina A. 

• Cerídeos → São muito insolúveis em água e ajuda na perda de água Ex.: cutina, cera de abelha e cera de 
ouvido. 

• Fosfolipídeos → formam todas as membranas da célula, tendo o fosfato hidrofílico e o lipídio como 
hidrofóbico 

• Esteroides → também só é formado pelo álcool. O principal é o colesterol, que só existe em animais. O 
colesterol é precursor de vitamina D, forma a bile e formam hormônios sexuais. 

 
LDL x HDL 

 
Disponível em: http://saudenacomida.com.br/10-alimentos-melhorar-o-colesterol-hdl/ 

 
São lipoproteínas, sendo: 

• LDL → lipoproteína de baixa densidade e ficam presentes no sangue, podendo causar entupimento dos 
vasos sanguíneos. Eles retiram o excesso de gordura do fígado para as células. É conhecido como “mau” 
colesterol 

• HDL → lipoproteína de alta densidade capaz de absorver os cristais de colesterol, que são depositados nas 
artérias, removendo-o das artérias e transportando-o de volta ao fígado para ser eliminado. É chamado de 
“bom” colesterol 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 
 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-lipidios/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=carboidratos-lipidios
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Exercícios 

 

1. Os lipídios são 

a) Os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. 

b) Mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais. 

c) Substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos (álcool, éter, 
benzeno). 

d) Presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. 

e) a principal e primeira fonte energética para o metabolismo celular 

 

2. A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade de testosterona 

no sangue de um homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol 

a) é fonte de energia para as células que sintetizam esse hormônio. 

b) é um lipídio necessário para a maturação dos espermatozoides, células produtoras desse hormônio. 

c) é um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sintetizada. 

d) é responsável pelo transporte da testosterona até o sangue. 

e) é necessário para a absorção das moléculas que compõem a testosterona. 
 

3. O colesterol é um tipo de lipídio muito importante para o homem, apesar de ser conhecido principalmente 

por causar problemas cardíacos, como a aterosclerose. Esse lipídio pode ser adquirido pelo nosso corpo 

através de dieta ou ser sintetizado em nosso fígado. 

Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o tipo de lipídio no qual o colesterol enquadra-

se. 

a) glicerídios. 

b) ceras. 

c) carotenoides. 

d) fosfolipídios. 

e) esteroides. 

 

4. A ingestão de alimentos muito gordurosos leva a um aumento no nível de colesterol no sangue, fazendo 

com que este seja considerado um vilão para a saúde das pessoas. No entanto, em quantidades 

adequadas, o colesterol é necessário ao organismo humano porque: 

a) Acelera a velocidade das reações biológicas. 

b) É um precursor dos hormônios insulina e glucagon. 

c) Constitui a principal fonte de energia celular. 

d) Faz parte da estrutura da membrana biológica de células. 

e) É o principal composto utilizado na fermentação 
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5. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e 

produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem 

uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar 

um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros 

terem a característica de serem: 

a) isolantes elétricos. 

b) pouco biodegradáveis. 

c) saturados de hidrogênios. 

d) majoritariamente hidrofóbicos. 

e) componentes das membranas. 

 

6. 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. 

 

 

7. Muitas pessoas possuem “intolerância à lactose” e, por isso, não podem ingerir o leite “in natura”. Com 

relação a esse assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A lactose é um polissacarídio presente no leite e em seus derivados e, para ser absorvida, precisa de 
sofrer hidrólise. 

b) As pessoas que possuem intolerância à lactose não possuem a enzima lactase e, com isso, o 
polissacarídio não é quebrado, não sendo possível sua absorção pelas células intestinais. 

c) Normalmente as pessoas que apresentam intolerância à lactose toleram bem o iogurte, visto que 
boa parte do dissacarídio foi quebrada pelos micro-organismos durante o processo de fermentação. 

d) As pessoas que possuem intolerância à lactose não possuem o receptor de membrana nas células 
do jejuno-íleo, onde a lactose deveria se ligar para ser absorvida. Com isso, a pressão osmótica do 
intestino aumenta e ocorre acúmulo de água na luz intestinal, ocasionando a diarreia. 

e) A quebra da lactose libera exclusivamente glicose, um monossacarídio que provoca uma descarga 
súbita de insulina, ocasionando tonturas e até desmaios. 
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8. O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de 

armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos 

mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido 

a) são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo. 

b) são os triglicérides, abundantes no plasma sanguíneo. 

c) é o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos. 

d) é a glicose, armazenada no citoplasma das células pancreáticas. 

e) é o ATP, que é a principal fonte de energia de todas as células. 
 

 

9. A tabela lista três glicídios e seus componentes. 

 

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. 
 

 

10. 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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Gabarito 

 

1. C 

Os lipídios são substâncias apolares hidrofóbicas, porém por serem formados por ácidos graxos e glicerol, 

são solúveis em solventes orgânicos. 

 

2. C 

O colesterol é um lipídio do tipo esteróide, componente importante do hormônio sexual testosterona 

 

3. E 

O colesterol é um lipídio do tipo esteróide, importante na composição da membrana celular animal e de 

hormônios sexuais. 

 

4. D 

O colesterol participa da formação da membrana celular dos animais. 

 

5. D 

Por serem hidrofóbicos, os lipídios não se dissolvem nem são excretados com facilidade. 

 

6. E 

O glicogênio é usado como reserva energética pelos animais e é armazenado principalmente nos músculos 

esqueléticos e fígado. 

 

7. C 

A lactose é um dissacarídio comum no leite e seus derivados e necessita sofrer hidrólise (quebra) para 

liberação dos monossacarídios (galactose e glicose) que serão absorvidos. Quando há intolerância, o 

organismo das pessoas possui deficiência na produção da enzima lactase, fazendo com que o dissacarídio 

não se hidrolise e, posteriormente não ocorra absorção intestinal. No caso dos iogurtes, parte da lactose é 

quebrada pelas bactérias durante a fermentação 

 

8. C 

O glicogênio é a principal forma de reserva nos mamíferos e corresponde ao amido nas plantas. Ele é 

encontrado nos músculos e fígado. 

 

9. B 

Todos os açúcares citados na tabela são dissacarídios e a sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar. 

 

10. A 

Os animais armazenam carboidratos na forma de glicogênio, e os vegetais na forma de amido. 

 


