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Glicídios e lipídios 
 

Resumo 

 

Os glicídios ou carboidratos são compostos que tem a função de fornecer energia e compor estruturas. Elas 

são classificadas em função do tamanho em: 
• Monossacarídeos: são absorvidos diretamente pela célula. Todos seguem a fórmula Cn(H2O)n . Ex.: hexoses 

(frutose, glicose, galactose) e pentose (ribose e desoxirribose) 
 

 

 
• Oligossacarídeos: junção de dois a seis monossacarídeos. Os mais importantes são os dissacarídeos. 

• Dissacarídeos: são formados através de uma ligação glicosídica entre dois monossacarídeos. Ex.: 
sacarose (frutose + glicose), maltose (glicose + glicose) e lactose (galactose + glicose) 

 

 
• Polissacarídeos: são a junção de muitos monossacarídeos e podem assumir função energética ou 

estrutural. Ex.: amido (reserva energética vegetal), glicogênio (reserva energética dos animais e dos 
fungos), celulose (parede celular das plantas), quitina (presente no exoesqueleto dos artrópodes e na 
parede celular dos fungos). 

 

Lipídeos são moléculas orgânicas apolares que desempenham diversas funções em nosso corpo como reserva 

energética, isolante térmico, impermeabilizante, entre outras funções. Eles são classificados em: 
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• Glicerídeos → são os óleos e gorduras, formados por um álcool e 3 ácidos graxos. 

• 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 evitam a 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 

 
(fonte: 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. 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 
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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. Carboidratos (glicídios ou hidratos de carbono) são moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente 
por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Sobre essas moléculas, é correto afirmar que: 

a) Os monossacarídeos mais abundantes nos seres vivos são as hexoses (frutose, galactose, glicose), 

que, quando degradadas, liberam energia para uso imediato. 

b) Ribose e desoxirribose são polissacarídeos que compõem os ácidos nucleicos. 

c) A quitina é um dissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos artrópodes e apresenta átomos de 

nitrogênio em sua molécula. 

d) A maioria dos carboidratos apresenta função energética, como a celulose e a quitina; entretanto, 

alguns podem apresentar função estrutural, como o amido e o glicogênio. 

e) Os animais apresentam grande capacidade de estocagem de carboidratos, quando comparados às 

plantas, que armazenam apenas lipídios. 

 
  

4. A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural. É um 
componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes de 
digerir as fibras de celulose, porém elas são importantíssimas, pois:  
a) fornecem energia para o corpo.  
b) formam estruturas esqueléticas importantes.  
c) são fontes de vitaminas.  
d) facilitam a formação e a eliminação das fezes.  
e) são importantes para o crescimento. 
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5. Glicogênio, amido e celulose apresentam em comum  
a) função de reserva.  
b) função enzimática.  
c) constituição glicosídica.  
d) constituição polipeptídica.  
e) função de isolante térmico. 

 
 

6. O papel comum é formado, basicamente, pelo polissacarídio mais abundante no planeta. Este 
carboidrato, nas células vegetais, tem a seguinte função:  
a) revestir as organelas.  
b) formar a membrana plasmática.  
c) compor a estrutura da parede celular.  
d) acumular reserva energética no hialoplasma. 
e) formar organelas. 
 
 

7. Os carboidratos, moléculas constituídas, em geral, por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem 
ser divididos em três grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos.  
A coluna I, a seguir, apresenta três grupos de carboidratos, e a II, alguns exemplos desses carboidratos. 
Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. 
 
COLUNA I  
1. Monossacarídeo  
2. Oligossacarídeo  
3. Polissacarídeo  
 
COLUNA II  
( ) sacarose  
( ) desoxirribose  
( ) amido  
( ) quitina  
( ) galactose  
( ) maltose  
 
 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.  
b) 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.  
c) 3 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1.  
d) 2 – 1 – 3 – 3 – 1 - 2.  
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8. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes considerações o colesterol, um lipídio do grupo dos 
esteróides. 
( ) Ele participa da composição da membrana plasmática das células animais. 
( ) Ele é sintetizado no pâncreas, degradado no fígado e excretado na forma de sais biliares. 
( ) Ele é precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. 
( ) As formas de colesterol HDL e LDL são determinadas pelo tipo de lipoproteína que transporta o 

colesterol. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V – F – V – V.  
b) F – V – F – V.  
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – F. 
e) V – V – F – V. 
 
 

9. Os lipídios são considerados grandes vilões da saúde humana, o que não é verdade. É preciso lembrar 
de que esses compostos desempenham importantes funções biológicas. Com relação aos lipídios pode-
se afirmar corretamente que 

a) os fosfolipídios revestem a membrana dos neurônios, facilitando a condução do impulso nervoso. 

b) as gorduras são predominantemente de origem animal  e têm cadeia insaturada, enquanto os óleos 

são predominantemente saturados. 

c) os carotenoides, presentes em certos vegetais, são precursores da vitamina D, cuja carência causa 

o raquitismo. 

d) os esteroides são derivados do colesterol e alguns deles atuam com papel hormonal. 

e) alguns deles como a queratina e a melanina têm papel estrutural enquanto outros, como a cortisona, 

têm ação anti-inflamatória. 

  
 

10. Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer 
e complicações cardíacas (Diet, nutrition and the prevention of cronic diseases). A comida, sobretudo a 
industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de 
colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios 
considerados “bons” para a saúde, são, respectivamente, 
a) colesterol HDL; ácidos graxos insaturados. 
b) colesterol HDL; ácidos graxos saturados. 
c) colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados. 
d) colesterol LDL; ácidos graxos saturados. 
e) colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico. 
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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. a 

Os monossacarídeos são utilizados no processo de respiração celular e formação de ATP, dando energia 

para o metabolismo. 

 

4. d 

A celulose é rica em fibras, e por não ser digerida, auxilia na formação do bolo fecal, facilitando a eliminação 

das fezes. 

 

5. c 

Glicogênio e amido (função energética) e celulose (função estrutural) são glicídios do tipo polissacarídeos. 

 

6. c 

O papel, de origem vegetal, possui o carboidrato celulose, que tem função estrutural na formação da parede 

celular. 

 

7. d 

Monossacarídeos: desoxirribose e galactose. Oligossacarídeos: sacarose e maltose. Polissacarídeo: amido 

e quitina 

 

8. a 

A segunda afirmativa é falsa pois o colesterol é sintetizado pelo fígado e sua degradação ocorre durante a 

formação da bile. 

 

9. d 

Os esteroides são um grupo de lipídeos que formam os hormônios sexuais. 

 

10. e 

O LDL é o colesterol ruim, que pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo. 

Já os ácidos mono e poli-insaturados são considerados bons para a saúde (ex.: olho de soja, azeite de oliva). 

 

 


