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Carboidratos 
(Lista 20) 

 
Questão 01 - (UEM PR)     

Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma correta 
descrição dos sacarídeos. 
01. Os sacarídeos podem ser representados pela fórmula 

geral Cm(H2O)n e são conhecidos como hidratos de 
carbono. 

02. O amido é um monossacarídeo de reserva em 
vegetais, onde a glicose é acumulada como reserva de 
energia. 

04. Os monossacarídeos apresentam as funções 
orgânicas aldeído, cetona e álcool em sua cadeia 
aberta e apresentam as funções álcool e éter em sua 
cadeia fechada. 

08. Os sacarídeos apresentam carbonos assimétricos, ou 
seja, são compostos quirais. 

16. Na fermentação da sacarose para a formação do 
álcool etílico, primeiramente o dissacarídeo sacarose 
sofre uma reação de hidrólise que o transforma em 
dois monossacarídeos; em seguida estes últimos 
sofrem o processo de fermentação. 

 
Questão 02 - (FAMERP SP)     

A remoção da lactose de leite e derivados, necessária para 
que pessoas com intolerância a essa substância possam 
consumir esses produtos, é feita pela adição da enzima 
lactase no leite, que quebra a molécula de lactose, 
formando duas moléculas menores, conforme a equação: 

 
As substâncias 1 e 2 produzidas na quebra da lactose 
pertencem ao grupo de moléculas conhecidas como 
a) glicerídeos. 
b) lipídeos. 
c) polímeros. 
d) aminoácidos. 
e) glicídios. 

 
Questão 03 - (FAMERP SP)     

A principal fonte de energia para o nosso organismo é a 
glicose, obtida por meio da alimentação a partir de fontes 
diversas. Sua fórmula estrutural é apresentada a seguir: 

 

 
A queima da glicose que ocorre na respiração celular 
produz energia de acordo com a equação: 

C6H12O6 + 6O2    6CO2 + 6H2O  de glicose 
a) Escreva o nome das funções orgânicas presentes na 

fórmula da glicose. 
b) Considerando que um indivíduo, para realizar suas 

atividades cotidianas, necessita gastar 12 600 kJ de 
energia, e que 60% dessa energia provém da 
respiração celular, calcule a massa de glicose que 
deve ser ingerida diariamente por esse indivíduo. 

 
Questão 04 - (UCS RS)     

Desde os tempos mais antigos, o homem vem 
desenhando nas superfícies de diferentes materiais. Nessa 
atividade, tão intimamente ligada ao raciocínio, ele utilizou 
inicialmente as superfícies daqueles materiais que a 
natureza oferecia praticamente prontos para seu uso, tais 
como paredes rochosas, ossos e folhas de certas plantas. 
Acompanhando a evolução da inteligência humana, as 
representações gráficas foram se tornando cada vez mais 
complexas, passando a significar ideias. Esse processo 
evolutivo possibilitou o desenvolvimento de suportes mais 
adequados para essa finalidade, tais como tabletes de 
barro cozido, tecidos de fibras diversas, papiros, 
pergaminhos e, finalmente, papel. A maioria dos 
historiadores concorda em atribuir ao chinês Tsai Lun (105 
d. C.), um dos ministros do Imperador Ho, a primazia de ter 
produzido papel pela primeira vez, a partir de redes de 
pesca e trapos, e mais tarde usando fibras vegetais. 
Tamanha foi a importância que o papel tomou na vida 
cotidiana do homem que o consumo por indivíduo passou 
a ser considerado como um dos índices de avaliação do 
padrão de vida de uma região. Atualmente, a celulose, cuja 
estrutura química encontra-se representada acima, é o 
principal componente do papel comum, como este que 
você está utilizando para fazer a sua prova. 

 
a) é um polissacarídeo formado por moléculas de 

frutose, unidas entre si por meio de ligações 
glicosídicas. 

® kJ/mol 800 2  H -=D
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b) é muito solúvel em água, em função da sua alta 
hidrofilicidade e baixa polaridade. 

c) é facilmente metabolizada pelo organismo humano, 
devido à presença de enzimas altamente específicas 
que se encontram no sistema digestório. 

d) constitui a principal reserva alimentar dos animais, 
podendo ser facilmente hidrolisada, em meio ácido, 
em moléculas de glicose. 

e) produz uma substância explosiva, ao reagir com uma 
mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico 
concentrados, conhecida como trinitrocelulose. 

 
Questão 05 - (UNCISAL)     

A cana-de-açúcar é matéria-prima para a obtenção da 
sacarose, também conhecida como açúcar comum. Além 
do açúcar, com o caldo de cana, pode-se obter o etanol, 
cuja produção por meio da fermentação alcoólica tenta 
atender à demanda por energia alternativa no setor de 
transporte do Brasil. Considerando o processo de 
fermentação alcoólica, as substâncias nele envolvidas e a 
importância de combustíveis no cotidiano, assinale a 
alternativa correta.  
a) A sacarose é classificada como um polissacarídeo, pois 

é um carboidrato formado por cinco unidades de 
monossacarídeos.  

b) A frutose e a glicose são hidrocarbonetos de alto 
ponto de fusão e que, em contato com fermento 
biológico, produzem álcool.  

c) A cana-de-açúcar apresenta grande teor de sacarose 
que, ao ser hidrolisada, produz glicose e frutose, que 
são isômeros de função.  

d) O etanol obtido pela fermentação alcoólica da 
sacarose tem um poder calorífico maior que o da 
gasolina e do diesel, o que gera maior energia e faz 
com que ele tenha um maior rendimento em termos 
de quilometragem.  

e) Na síntese do etanol, feita pela fermentação alcoólica, 
a sacarose presente no caldo da cana é convertida em 
glicose e frutose (pela enzima invertase) que, 
posteriormente, são transformadas em etanol e 
dióxido de carbono. 

 
Questão 06 - (PUC Camp SP)     

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. 
 

Questão 07 - (UEA AM)       
Considere as substâncias a seguir e as suas fórmulas 
estruturais. 

                
A trioleína e a maltose são, respectivamente, 
a) uma proteína e um lípídeo. 
b) um lipídeo e um glicídio. 
c) um aminoácido e uma proteína. 
d) um lipídeo e um aminoácido. 
e) uma proteína e um glicídio. 

 
Questão 08 - (UECE)     

A glicose e a frutose são as substâncias responsáveis pelo 
sabor doce do mel e das frutas. São isômeros, de fórmula 
C6H12O6. Na digestão, a frutose é transformada em glicose, 
substância capaz de gerar energia para as atividades 
corporais. Essas substâncias são chamadas de hidratos de 
carbono ou carboidratos. Glicose e frutose possuem 
respectivamente os seguintes grupos funcionais: 
a) álcool e ácido carboxílico; álcool e cetona. 
b) álcool e cetona; álcool e ácido carboxílico. 
c) álcool e cetona; álcool e aldeído. 
d) álcool e aldeído; álcool e cetona. 

 
Questão 09 - (UNEMAT MT)     

A química orgânica é a base do funcionamento de todos os 
organismos vivos. 
Muitos compostos orgânicos encontrados em uma 
diversidade fabulosa de organismos vivos são polímeros. 
Assinale a alternativa que apresenta o composto orgânico 
que não é um polímero natural. 
a) Proteínas. 
b) Celulose. 
c) Ácido desoxirribonucleico. 
d) Amido. 
e) Sacarose. 
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Questão 10 - (PUC RS)     
Analise a fórmula e o texto abaixo, que contém lacunas. 

 
A lactose é um _________ encontrado em diversos tipos de 
leite e, junto com as gorduras, é uma das fontes de energia 
para filhotes de mamíferos. A estrutura dessa molécula 
apresenta numerosos grupos funcionais característicos dos 
_________, que conferem a ela boa solubilidade em água. 
A digestão da lactose exige uma enzima específica, a 
lactase, que normalmente os filhotes de mamíferos 
possuem, mas não os adultos. A lactase é uma proteína que 
age como _________, acelerando a reação de quebra da 
molécula da lactose. A falta dessa enzima no organismo 
origina a intolerância à lactose, que acomete parte da 
população. 
Assinale a alternativa com as palavras que preenchem 
corretamente as lacunas. 
a) carboidrato – álcoois – catalisador 
b) carboidrato – fenóis – regulador de pH 
c) carboidrato – ésteres – aminoácido 
d) ácido graxo – álcoois – inibidor de reação 
e) ácido graxo – fenóis – solvente 

 
Questão 11 - (Faculdade Santo Agostinho BA)     

Os alimentos são constituídos por substâncias químicas 
usadas pelo organismo para a sua manutenção e 
crescimento. Dentre os nutrientes básicos, podem-se 
mencionar os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os 
minerais e as vitaminas. 
Considerando-se as propriedades dos nutrientes 
encontrados nos alimentos, é correto afirmar: 
01. As vitaminas são fundamentais para a construção das 

paredes celulares dos organismos vivos. 
02. Os minerais são usados para a reposição da energia 

consumida durante os metabolismos orgânicos. 
03. As proteínas são substâncias químicas obtidas a partir 

da condensação de amidas de cadeias longas. 
04. Os lipídios, constituídos por óleos e gorduras, devem 

ser consumidos em grande quantidade porque fazem 
parte da composição das células. 

05. Os carboidratos complexos, ao serem metabolizados 
no organismo, produzem glicose utilizada no 
fornecimento de energia para as células. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 12     

O anel derivado de açúcar presente nos nucleotídeos 
do RNA pode ser visto como formado a partir da reação de 
ciclização da D-ribose, conforme esquema a seguir. 

 

 
 
Questão 12 - (ESCS DF)     

A ciclização apresentada consiste em uma reação de 
a) adição gerada pelo ataque nucleofílico de uma 

hidroxila à carbonila. 
b) eliminação gerada pelo ataque eletrofílico de uma 

hidroxila à carbonila. 
c) substituição gerada pelo ataque nucleofílico de uma 

hidroxila à carbonila. 
d) adição gerada pelo ataque eletrofílico de uma 

hidroxila à carbonila. 
 
 
Questão 13 - (Mackenzie SP)   

Vários compostos orgânicos podem apresentar mais de 
um grupo funcional. Dessa forma, são classificados como 
compostos orgânicos de função mista. Os carboidratos e 
ácidos carboxílicos hidroxilados são exemplos desses 
compostos orgânicos, como ilustrado abaixo. 

 

 
 

Tais compostos em condições adequadas podem sofrer 
reações de ciclização intramolecular. Assim, assinale a 
alternativa que representa, respectivamente, as estruturas 
dos compostos anteriormente citados, após uma reação de 
ciclização intramolecular. 
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c)

  

d)

  

e)

  
 
Questão 14 - (UNIFOR CE)     

A intolerância à lactose é uma inabilidade para digerir 
completamente a lactose, o açúcar predominante do leite. 
A lactose é um dissacarídeo e sua absorção requer hidrólise 
prévia no intestino delgado por uma beta-galactosidase da 
borda em escova, comumente chamada lactase. A 
deficiência de lactase conduz à má-digestão da lactose e à 
consequente intolerância. A lactose não digerida, 
conforme passa pelo cólon, é fermentada por bactérias 
colônicas, havendo produção de ácidos orgânicos de cadeia 
curta e gases. Isto resulta em cólicas, flatulência, dor e 
diarréia osmótica. 
A ação da beta-galactosidase da borda em escova, 
comumente chamada lactase sobre a lactose, produz: 
a) Um polissacarídeo de galactose e um monossacarídeo 

de glicose. 
b) Um dissacarídeo de glicose e uma proteína de reserva 

do leite. 
c) Um monossacarídeo de glicose e monossacarídeo de 

galactose. 
d) Um monossacarídeo de glicose e um polissacarídeo 

de glicogênio 
e) Uma proteína do leite e uma substância de reserva 

vegetal. 
 
Questão 15 - (FAMECA SP)     

O bagaço da cana-de-açúcar, formado principalmente pelo 
carboidrato __________, é atualmente uma excelente 
fonte de energia. Pode ser utilizado como __________, 
diretamente em fornos para geração de energia, ou como 
matériaprima para geração de etanol a partir de sua 
__________. 
As lacunas do texto são, correta e respectivamente, 
preenchidas por 
a) celulose – biomassa – fermentação. 
b) sacarose – biomassa – destilação. 
c) sacarose – comburente – fermentação. 
d) glicose – carvão – destilação. 
e) celulose – comburente – hidrólise. 

 
 

GABARITO:   
1) Gab: 29 
2) Gab: E 
3) Gab:  

 
a) Na glicose encontramos as funções orgânicas álcool e 

aldeído. 
b) Cálculo da energia proveniente da respiração celular 

de um indivíduo: 
12600 kJ ––––– 100% 
             x ––––– 60% 
x = 7560 kJ 
Massa de glicose gasta na respiração celular: 

= (6  12 + 12  1 + 6  16) g/mol = 180 g/mol 

1 mol de glicose  2800 kJ 

                                                  
       180 g             –––––––––  2800 kJ 
          y                 –––––––––  7560 kJ 
y = 486 g de glicose 

4) Gab: E 
5) Gab: E 
6) Gab: C 
7) Gab: B 
8) Gab: D 
9) Gab: E 
10) Gab: A 
11) Gab: 05 
12) Gab: A 
13) Gab: A 
14) Gab: C 
15) Gab: A 
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