
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: fabricio.proenca@yahoo.com.br 
 

01) Os carboidratos, que compreendem os açúcares, e os lipídios, dentre os quais encontramos as gorduras, são 
duas substâncias fundamentais para a vida.  
Sobre as moléculas orgânicas citadas, é correto afirmar, EXCETO, que:  
a) Os carboidratos de modo geral atuam no fornecimento de energia para a célula, além de desempenhar função 
estrutural.  
b) Os monossacarídeos mais frequentes em uma célula são as hexoses e as pentoses.  
c) Como exemplo de pentoses, encontramos a ribose e a desoxirribose que desempenham papel energético 
imprescindível para a célula.  
d) Os lipídeos são moléculas orgânicas insolúveis em água, cuja estrutura é obtida a partir da reação entre um 
álcool e ácidos graxos.  
e) O colesterol é um esteroide encontrado nos tecidos animais e age como precursor para a produção de 
hormônios sexuais.  
 
02) Analise a figura abaixo. 

 
A principal proteína constituinte dos cabelos é a queratina que, quando aquecida, pelas altas temperaturas da 
chapinha: 
a) incorpora novos aminoácidos a molécula, alongando-se. 
b) sofre um processo denominado desnaturação, sofrendo alteração na sua estrutura. 
c) transforma a forma globular em fibrosa. 
d) quebra as pontes de hidrogênio que liga o grupo amina de um aminoácido ao grupo carboxila do aminoácido 
seguinte. 
e) provoca modificação na sequência dos aminoácidos que a constituem 
 
03) Os açúcares complexos, resultantes da união de muitos monossacarídeos, são denominados polissacarídeos. 
a) Cite dois polissacarídeos estruturais, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. 
 
b) Indique um órgão animal e um órgão vegetal, onde cada um destes açúcares pode ser encontrado. 
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