
                                                                                        
 
 

 

 

AULA:  07 Química da Vida – Parte IV – Lipídios 

AULA: 08 Química da Vida – Parte V – Ácidos nucleicos 

 

Resumo da Semana: 
 

AULA 07 – LIPÍDIOS 
  
 Olá estudante! Nesta primeira aula da semana aprenderemos sobre a Química da Vida, onde abordaremos 

o conteúdo dos Lipídios. Você sabe quem são eles e por que são importantes? Veja a reportagem 

a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Com base neste trecho da reportagem podemos observar que dentre as funções que os lipídios 

desempenham em nosso organismo, tem uma muito importante que é o papel do auxílio na destruição dos vírus 

presentes em nossa pele. Assim, entendemos a importância de se lavar as mãos com água e sabão! 
 

Vamos conhecer um pouco mais sobre os Lipídios? 
 

  
BIOLOGIA 

Semana 4 

1ª 

série 

Estudantes, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná, na disciplina de Biologia, o conteúdo 

de Química da Vida. Para ajudá-los em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados 

durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos 02 aulas de Biologia e aprendemos sobre: 

 

Lavar as mãos só com água e sabão já mata novo 

coronavírus; entenda 

Uso de álcool em gel deve ser feito quando estiver na rua sem poder usar uma pia, diz especialista 

O Sars-Cov-2 é um vírus da família dos coronavírus, que são formados basicamente de RNA – material genético “primo” do 
DNA, porém com apenas uma fita – e uma cápsula de revestimento feita de proteínas e lipídios – nome técnico para 

gordura. 

Essa capa, segundo a pesquisadora, é essencial para que o vírus se prenda nas células humanas. Sem ela, o vírus morre. 

Assim, a água e sabão ou o álcool têm a função de destruir essa cápsula. 

Adaptado de: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/lavar-as-maos-so-com-agua-e-sabao-ja-mata-novo-coronavirus-entenda.shtml 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/lavar-as-maos-so-com-agua-e-sabao-ja-mata-novo-coronavirus-entenda.shtml


                                                                                        
 

Os lipídios são compostos com estrutura molecular variada, apresentando diversas funções orgânicas: 
reserva energética (fonte de energia para os animais hibernantes), isolante térmico (mamíferos), além de 
colaborar na composição da membrana plasmática das células (os fosfolipídios). 

 

→ Características gerais dos lipídios: 
 
São substâncias cuja característica principal é a insolubilidade em solventes polares e a solubilidade em 

solventes orgânicos (apolares), apresentando natureza hidrofóbica, ou seja, aversão à molécula de água. Essa 
característica é de fundamental importância mesmo que o organismo possua considerável concentração hídrica. 
Isso porque a insolubilidade permite uma interface mantida entre o meio intra e extracelular. 

 

→ Classificação dos lipídios: 
 
Os lipídios podem ser classificados em óleos (substâncias insaturadas) e gorduras (substâncias saturadas), 

que são encontrados nos alimentos tanto de origem vegetal quanto animal, como nas frutas (abacate e coco), na 
soja, na carne, no leite e seus derivados e também na gema de ovo. 

Em geral, todos os seres vivos são capazes de sintetizar lipídios, no entanto, algumas classes só podem ser 
sintetizadas por vegetais, como é o caso das vitaminas lipossolúveis e dos ácidos graxos essenciais. 

→ Principais tipos de lipídios: 

Entre os lipídios, recebem destaque os fosfolipídios, os glicerídeos, os esteroides e os cerídeos. 

• Cerídeos → classificados como lipídios simples, são encontrados na cera produzida pelas abelhas 
(construção da colmeia) e na superfície das folhas (cera de carnaúba) e dos frutos (a manga). Exercem 
função de impermeabilização e proteção; 

• Fosfolipídios → moléculas anfipáticas, isto é, possuem uma região polar (cabeça hidrofílica), tendo 
afinidade por água, e outra região apolar (cauda hidrofóbica), que repele a água; 

• Glicerídeos → podem ser sólidos (gorduras) ou líquidos (óleos) em temperatura ambiente; 
• Esteroides → formados por longas cadeias carbônicas dispostas em quatro anéis ligados entre si. São 

amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo os hormônios sexuais, a vitamina D e os 
esteróis (colesterol). 

Você já ouviu falar em LDL e HDL? Vamos entender o que eles significam? 
 

HDL e LDL são lipoproteínas (moléculas formadas por lipídios e proteínas) que garantem a circulação do 
colesterol no nosso corpo. Enquanto o HDL faz o transporte reverso, o LDL está associado a algumas doenças. 

→ Funções do HDL e do LDL: 

As lipoproteínas apresentam como função mais conhecida o transporte de colesterol e triglicerídeos. O 
primeiro é um composto essencial para o corpo humano que necessita de transporte por ser insolúvel em água. 
Apesar de ser considerado uma substância ruim por muitas pessoas, ele está relacionado com a formação de 
hormônios, sais biliares, além de fazer parte da composição de membranas plasmáticas e da mielina que envolve 
fibras nervosas. 

Entre as lipoproteínas, a HDL e a LDL são as mais conhecidas. A HDL, que é a menor das lipoproteínas e 
também a mais densa, é produzida no intestino e fígado. Já a LDL é a lipoproteína mais abundante e também a 
maior transportadora de colesterol no plasma sanguíneo, estando relacionada diretamente com o risco aumentado 

de doenças cardiovasculares. Por essa razão, o LDL é considerado o “mau colesterol”. 
 



                                                                                        
 

O HDL apresenta várias funções, sendo o papel mais importante o transporte reverso do colesterol, 
removendo o excesso em tecidos periféricos e redirecionando o colesterol para o fígado. Além disso, há estudos 
que relacionam essa lipoproteína com ações anticoagulantes, antioxidantes, anti-inflamatórias e antiagregantes 

plaquetários. Por causa das suas propriedades, o HDL é considerado o “bom colesterol”. Entretanto, vale 
destacar que seu excesso está relacionado com a formação de pedras na vesícula, por isso, é necessário controlar 
os valores. 

Estudante, você sabia que existe uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura nas paredes 
das artérias? Vamos conhecê-la? 

Aterosclerose é o nome desta doença. O precursor dela é o aumento das concentrações de LDL no plasma 
sanguíneo. Inicialmente, observa-se o acúmulo dessa lipoproteína na parede das artérias, desencadeando uma 
inflamação e a formação de placas chamadas de ateromas. Grandes lesões podem bloquear o fluxo sanguíneo em 
virtude da diminuição do diâmetro do vaso, desencadeando a formação de trombos e coágulos, o que pode levar 
ao infarto.  

Observe a figura a seguir: 

 

Fonte: http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=2392&descricao=ATEROSCLEROSE:+O+QUE+%C3%89,+COMO+PREVENIR 

 

Vamos praticar seus conhecimentos!!! 
Caro estudante, vamos praticar os conhecimentos adquiridos nesta aula realizando os exercícios a seguir 

sobre os Lipídios: 

1) (UTFPR 2007) Os Lipídeos são substâncias insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos que 
desempenham diversas funções nos seres vivos. Um dos importantes papéis dos Lipídeos nos seres vivos é: 

a) atuar como catalisadores biológicos. 
b) servir como fonte de reserva energética. 
c) formar proteínas celulares. 
d) garantir a solubilidade dos outros compostos em água. 
e) conter as informações genéticas dos seres vivos.  
2) (UFSJ 2012) Em seres humanos, a fonte primária de obtenção de energia e a principal reserva energética são, 
respectivamente. 

a) lipídeos e proteínas. 

http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=2392&descricao=ATEROSCLEROSE:+O+QUE+%C3%89,+COMO+PREVENIR


                                                                                        
 
b) carboidratos e proteínas. 
c) proteínas e lipídeos. 
d) carboidratos e lipídeos. 
 
3) (Unicamp-SP) Os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura de membranas celulares, 
visão, controle hormonal, entre outros. São exemplos de lipídio: fosfolipídios e esteroides. 

a) A quais das funções citadas no texto acima os esteroides estão relacionados? Cite um esteroide importante para 
uma dessas funções. 
b) Cite um local de estocagem de lipídios em animais e um em vegetais. 
 
 
4) (UFPR 2017) 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.  

 
AULA 08 – ÁCIDOS NUCLEICOS 

 
Dando continuidade as aulas de Biologia desta semana, nossa segunda aula, também é sobre a Química da 

Vida, porém abordando o conteúdo dos Ácidos Nucleicos.  

Caro estudante, você já ouviu falar em Ácidos Nucleicos? E em DNA e RNA? Vamos 
conhecê-los? 

Os ácidos nucleicos são moléculas complexas responsáveis por armazenar e transmitir as informações 
genéticas, bem como garantir sua tradução. Os dois ácidos nucleicos existentes são o ácido desoxirribonucleico 
(DNA) e o ácido ribonucleico (RNA). Eles são responsáveis por codificar e traduzir as informações que determinam 
a síntese das várias proteínas encontradas nos seres vivos. 

→ Funções dos ácidos nucleicos: 

O armazenamento e a transmissão dessas informações são garantidos por meio do DNA. A tradução, por 
sua vez, é um papel do RNA e nada mais é do que a síntese de proteínas, a qual é orientada pelas informações 
genéticas fornecidas pelo DNA. 

→ Estrutura dos ácidos nucleicos: 

Os ácidos nucleicos são formados pelos nucleotídeos, moléculas compostas por três componentes: 

• Grupo fosfato; 
• Açúcar de cinco carbonos (pentose); 



                                                                                        
 

• Base nitrogenada (base contendo nitrogênio). 

O DNA e o RNA, que são os dois tipos de ácidos nucleicos existentes, apresentam diferenças em seus 
nucleotídeos. O açúcar de cinco carbonos pode ser a ribose ou a desoxirribose. Esses açúcares diferenciam-se pelo 
fato de que a desoxirribose apresenta um átomo de oxigênio a menos que a ribose. A desoxirribose está presente 
no DNA, enquanto a ribose é encontrada apenas no RNA. 

As bases nitrogenadas de um nucleotídeo são também variadas. São bases nitrogenadas a adenina, a 
guanina, a timina, a citosina e a uracila. Elas estão agrupadas em dois grupos: púricas e pirimídicas.  

DNA E RNA: 
 
O DNA é o ácido nucleico responsável por armazenar as informações hereditárias. As informações 

genéticas nessa molécula estão organizadas em unidades chamadas de genes, os quais são herdáveis. 
 
O RNA é um ácido nucleico relacionado com a síntese de proteínas. Além disso, algumas moléculas de RNA 

apresentam função catalítica, sendo denominadas de ribozimas. 

 
 

Fonte: https://pir2.forumeiros.com/t152480-dna-rna 

 
 

https://pir2.forumeiros.com/t152480-dna-rna


                                                                                        
 

Vamos praticar seus conhecimentos!!! 
 

Caro estudante, para finalizar nossas duas aulas da semana, vamos praticar os conhecimentos adquiridos 
realizando os exercícios a seguir sobre os Ácidos Nucleicos: 

1. (PUC-PR) No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 

 
a)      Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato; 
b)      Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose; 
c)       Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada; 
d)      Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose; 
e)      Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada. 
 
2) Complete a frase abaixo: 
Existem cinco tipos principais de bases nitrogenadas: adenina, ______________, citosina, __________ e uracila. As 
duas primeiras possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma substância chamada 
____________, sendo, por isso, denominadas bases ______________. 

3) Quais são as principais características encontradas nas moléculas de DNA e RNA? 

 

4) Assinale a alternativa incorreta: 
a)      O nome ácido nucleico indica que as moléculas de DNA e RNA são ácidas e foram identificadas, a princípio, no 
núcleo das células. 
b)      O DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e parte dos nucléolos, e também em pequena 
quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. 
c)       O ácido ribonucleico é encontrado no nucléolo, nos ribossomos, no citosol, nas mitocôndrias e nos 
cloroplastos. 
d)      Tanto DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas menores, os 
nucleotídeos. 
e)      As bases existentes na molécula de DNA são a adenina, guanina, citosina e uracila.  

 

 

 

 ! 

#ficaadica 

1. 1. Escolha na sua casa um ambiente confortável e tranquilo para estudar. 

2. 2. Faça uma rotina de estudos, separando um momento do dia só para estudar. 

3. 3. Evite distrações, desconecte-se! 

4. 4. Tenha tudo que precisa sempre à mão – lápis, caneta, caderno e seus livros. 

5. 5. Anote tudo, principalmente as dúvidas. Quando voltar as aulas, você poderá tirá-las com seu professor. 

 

 


