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proteínas e lipídios e suas funções no organismo; e em 
quais alimentos são encontrados. Para isso serão 
utilizados textos didáticos como questionário aplicado aos 
alunos com questões sobre: seus hábitos alimentares, 
alimentação do brasileiro, organização de cardápio, 
análise da lista de opções de troca de alimentos que 
contém carboidratos, proteínas e lipídios. Com este 
trabalho os alunos deverão melhorar e até mudar seus 
hábitos alimentares. O objetivo desta Unidade Didática é 
contribuir para a formação do aluno como ser pensante 
autônomo inserido em seu meio cultural e social. Nesse 
sentido a proposta das Diretrizes Curriculares reconhece a 
importância da articulação de conteúdos estruturantes com 
relações que emergem do contexto histórico cultural e 
social. 
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1- METABOLÍSM0 
 
  

O que  o aluno poderá aprender com esta aula: 

 

 Conceituar  metabolismo. 

 Identificar as etapas do metabolismo. 

 Entender como ocorre o metabolismo no organismo humano. 

 Entender   a relação metabolismo , nutrição e alimentos. 

 Diferenciar os alimentos calóricos e menos calóricos. 

 

Prática  Social  Inicial do Conteúdo 

            Relembrar sobre metabolismo, suas etapas,  a relação entre metabolismo 

nutrição e alimentos. E esclarecer as dúvidas dos alunos. 

 

Problematização 

“Brasil vive epidemia de Obesidade”  

           Dieta inadequada e sedentarismo são as principais causas do problema que 

já atinge 16% da população entre 05 a 09 anos, conforme os últimos dados do 

IBGE; na mesma faixa etária mais de 30% apresentam excesso de peso (Carolina  

Avansini – Folha de Londrina –10/02/2013). 

 

Instrumentalização 

           Será feita a leitura comentada dos textos: Metabolismo, Nutrição e 

Alimentos. 

 

1- Metabolismo 

 

Metabolismo (do grego metábole – mudança, troca mais sufixo ismo – 

qualidade de). Conjunto de reações químicas que se processam no organismo 

visando o armazenamento e o consumo de energia para as atividades biológicas. 

(Dicionário etimológico e circunstanciado de Biologia, 2005). 

O organismo humano realiza, a cada segundo, milhares de diferentes 

reações químicas no interior de seus diferentes órgãos e tecidos. Nessas reações 



 

 

estão incluídas as ações específicas de incontáveis enzimas, hormônios e 

mediadores químicos de transmissão dos impulsos nervosos. Há ainda, todas as 

reações de síntese e desdobramento das mais variadas substâncias que 

continuamente assimila-se ou elimina-se. O conjunto de todas essas 

transformações químicas que ocorrem em um ser vivo é chamado metabolismo 

geral. 

No metabolismo, chama-se de anabolismo a etapa construtiva, na qual os 

nutrientes são assimilados e utilizados nas sínteses de novas substâncias 

indispensáveis ao crescimento, à manutenção e à regeneração do organismo. 

O catabolismo, ao contrário, é a etapa destrutiva, que implica quebra ou 

desdobramento de moléculas com liberação de energia e eliminação de 

substâncias de excreção. A energia liberada no catabolismo é utilizada nos 

processos de anabolismo. Ao conjunto das reações que implicam trocas 

energéticas no organismo, dá-se o nome de metabolismo energético (Junior, 2005). 

O metabolismo basal indica o mínimo de energia necessária para manter a 

respiração, a circulação e outras funções vitais. Cerca de 75% da energia 

produzida pelos alimentos é gasta nessas funções (Projeto Araribá, 2006). 

O conjunto de transformações que compõem o metabolismo permite, por 

exemplo, que o alimento seja convertido em mais material vivo, que a célula 

obtenha energia necessária para crescer, dividir-se e movimentar-se, e que o 

material genético seja capaz de controlar tudo que acontece. Quando as reações 

do metabolismo param o organismo morre. (Junior, 2005). 

 

1.1 A Nutrição 

 

Para manter um metabolismo equilibrado, o organismo deve obter 

continuamente os chamados nutrientes, substâncias fornecidas pelos alimentos, os 

quais precisam ser consumidos em quantidade e variedade adequadas. 

Uma vez digeridos os alimentos, os seus nutrientes são absorvidos e 

distribuídos para todos os tecidos. Alguns nutrientes são usados para a construção 

e a reparação da matéria viva; outros são desdobrados para a liberação da energia 

indispensável às atividades vitais. (Cesar e Sezar, 2006). 

 

 



 

 

 

1.2  Os Alimentos 

 

 

 

Os alimentos que ingerimos têm, em geral, composição química complexa: 

parte orgânica e parte inorgânica ou mineral. Desta última, os dois elementos mais 

abundantes no organismo humano são o cálcio e o fósforo, e com doses bem 

menores de potássio, enxofre, sódio e cloro. O meio intracelular é mais rico em 

potássio e fósforo, enquanto o meio extracelular é mais rico em sódio e cloro. 

As substâncias orgânicas, de acordo com suas funções no organismo, são 

classificadas em plásticas, energéticas e reguladoras. 

As substâncias plásticas são principalmente as proteínas, que constroem 

nossa “massa” de matéria viva. 

As substâncias energéticas, especialmente os carboidratos são 

combustível, pois, ao serem desdobradas na respiração celular, liberam energia 

para as funções vitais. Os cereais (trigo, centeio, cevada, milho e feijão) são ricos 

em amido e carboidratos mais comum, que é armazenado também em vários 

outros órgãos vegetais. 



 

 

Os lipídios (gorduras) são constituintes das membranas plasmáticas e das 

organelas celulares (membranas lipoproteicas), além de ficarem armazenadas no 

tecido adiposo. Havendo pequena disponibilidade de carboidratos, elas são 

mobilizadas pelas células para oxidação, com liberação de energia, funcionando 

como reserva energética do organismo. Elas têm, portanto, dupla função: plástica e 

energética. (Cesar e Sezar, 2006). 

A energia fornecida pelos alimentos e as necessidades energéticas do 

corpo são medidas em calorias. A quantidade de energia que um nutriente contém 

é medida em calorias por grama (cal/g), usualmente os valores energéticos  são 

expressos em quilocaloria (kcal), sendo 1 kcal = 1.000 cal. 

A quantidade de energia utilizada diariamente depende da idade e do tipo 

de atividade da pessoa. Em geral, mulheres adultas gastam de 1.800 a 2.000 

quilocalorias e homens de 2.400 a 2.600 quilocalorias por dia para manter o 

trabalho do organismo. (Projeto Araribá, 2006). 

A definição de calorias quimicamente é: a quantidade de calor necessária 

para elevar de um grau a temperatura de um centímetro cúbico de água. (Moura & 

Santos, 1998). Conhecer o valor calórico dos alimentos é importante para evitarmos 

alimentos demasiadamente calóricos, que podem causar ganho de peso e 

obesidade.  

Os carboidratos são preferencialmente utilizados como combustível, as 

proteínas e os lipídios também podem ser oxidados, liberando energia. Os valores 

energéticos aproximados, resultantes da combustão total dessas substâncias são:  

a) carboidratos: 4,1 kcal/g 

b) proteínas: 5,6 kcal/g 

c) lipídios: 9,4 kcal/g 

A tabela a seguir indica a composição básica e o conteúdo calórico de 

alguns alimentos. Os valores referem-se a 100g do alimento em estado natural, ou 

seja cru: 

Alimento Água Proteínas Lipídios Carboidratos Vitaminas Calorias 

Pão 24 7,7 1,4 52,1 - 241 
Arroz 10 6,3 1,0 82,1 - 357 

Feijão 12 22,0 1,5 64,0 B 330 

Carne magra (bovina) 62 19,0 18,0 0,0 B 240 

Carne suína 38 11,9 39,5 0,0 B 416 

Frango 73 17,8 7,0 0,0 B 136 

Peixe 57 15,7 0,7 0,0 B 70 

Fígado de bovino 71 16,4 8,0 0,0 A, B, C, D 143 

Presunto cozido 42 16,1 39,2 0,0 B 430 



 

 

Ovos 75 11,9 12,2 0,0 A, B, C 161 

Leite 87 3,1 3,8 4,9 A, D 66 

Queijo 32 25,2 34,3 0,0 A, B, D 420 

Manteiga 11 0,3 85,0 0,0 A, D 791 

Óleo  00 00 98,3 0,0 - 917 

Banana 72 1,0 0,0 19,3 A, B 77 

Laranja 87 0,7 0,0 8,4 A, C 35 

Beterraba 80 1,7 0,0 9,8 C 45 

Batata 77 2,1 0,0 20,7 C, D 87 

Alface 95 1,0 0,0 1,8 A, C 10 

Cenoura 88 0,7 0,0 5,3 A, C 21 

Tomate 94 1,0 0,0 2,8 A, C 14 

Chocolate comum 3 5,6 35,0 52,2 A, B 542 

(Cesar e Sezar, 2006). 

 

Catarse 

          Será feita pela resolução das atividades escritas. 

 

 

 

 

 

1 – Dê o conceito de metabolismo. 

 

2– Etapa construtiva, na qual os nutrientes são assimilados e utilizados nas 

sínteses de novas substâncias indispensáveis ao crescimento, à manutenção e a 

regeneração do organismo, é: 

a) metabolismo basal 

b) catabolismo 

c) anabolismo 

d) desdobramento de moléculas 

 

3– Catabolismo é a etapa... 

 

4 – O que acontece com o organismo quando param as reações do metabolismo? 

 



 

 

5 – Qual é a importância nutricional de consumirmos regularmente uma boa 

diversidade de alimentos? 

 

6 – Após digerirmos os alimentos, os seus nutrientes são absorvidos e distribuídos 

para todos os tecidos. Como são usados estes nutrientes? 

 

7 – Qual é a composição química dos alimentos que ingerimos? 

 

8 – De acordo com as suas funções no organismo, as substâncias orgânicas são 

classificadas em: 

 

9 – Como são medidas a energia fornecida pelos alimentos  e as necessidades 

energéticas do corpo? 

 

10 – Escreva o valor calórico de 100g dos seguintes alimentos em estado natural: 

a) queijo _____ 

b) carne suína _____ 

c) chocolate _____ 

d) pão _____. 

 

Prática  Social Final dos Conteúdos 

         No momento de correção das atividades, as dúvidas serão esclarecidas. 

 

 

2 - Carboidratos 

O aluno poderá aprender: 

 Saber o que é carboidratos. 

 Reconhecer os  carboidratos como nutriente. 

 

Prática Social Inicial do Conteúdo 

         Por meio de questionamento oral, procurar saber o que o aluno  sabe  de 

carboidratos. Depois fazer uma exposição oral sobre carboidratos. 

 

 



 

 

Problematização 

          O que são Carboidratos?  Quais suas fontes?  Quais suas funções?  

Devemos  ingerir alimentos  ricos em carboidratos? Os carboidratos fazem mal ? 

Ou fazem bem a saúde? 

 

Instrumentalização 

             

 Será realizada uma leitura explicativa  e comentada do texto Carboidratos e 

apresentação do vídeo. 

 

 

2 - Carboidratos 

 

 

http://terceiroembrgrupo5.blogspot.com 

 

Os carboidratos ou glicídios popularmente chamamos de açúcares são 

nutrientes energéticos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, 

possuindo geralmente a fórmula geral (CH2O)n. É a principal fonte de energia do 

organismo podendo ainda ter papel estrutural ou plástico (formação de partes das 

células como a parede celular, ou de tecidos, como a quitina do exoesqueleto dos 

insetos   e crustáceos – siri, caranguejo). 

http://terceiroembrgrupo5.blogspot.com/


 

 

As principais fontes de carboidratos são os vegetais, que os sintetizam por 

meio da fotossíntese. E estão presentes em vários alimentos, como: os frutos, o 

leite, as raízes, o arroz, trigo, milho, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, melado, 

mel, açúcar. 

Geralmente, os carboidratos constituem 65% de nossa dieta, grande 

ingestão de carboidratos na alimentação provoca aumento do tecido adiposo e 

conseqüente aumento de peso, de colesterol sanguíneo e de glicose (C6H12O6) no 

sangue, podendo, em situação extrema levar à diabetes. 

E a falta de carboidratos na alimentação resulta em emagrecimento, 

cansaço, desânimo, fraqueza, depressão e irritabilidade, podendo chegar até à 

desnutrição. 

O corpo armazena carboidratos em três lugares: no fígado, nos músculos 

(glicogênio) e no sangue (glicose). Essas reservas evitam que nossos músculos 

sejam consumidos para a produção de energia em ocasiões de dieta de 

emagrecimento ou de estado de fome. Por isso, não é recomendável abster-se de 

carboidratos por um período muito longo, pois o corpo fará “canibalismo” muscular, 

atrofiando os músculos. (Projeto de Ensino de Química e Sociedade, 2008). 

Os carboidratos são classificados de acordo com sua estrutura química: 

monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. 

a) Monossacarídeos: são os glicídios mais simples. De acordo com o 

número de átomos são chamados de átomos de carbono em sua 

estrutura, são chamados de trioses, tetroses, peritroses ou hexoses, isto 

é, com 3, 4, 5 ou 6 carbonos respectivamente. 

Pentoses 

Fórmula Nome Função 

C5 H10 O5 Ribose Componente do RNA 

C5 H10 O4 Dexorribose Componente do DNA 

Hexoses C6 H12 O6 

Glicose 

Frutose 

Galactose 

Energética 

 

As três hexoses diferenciam-se apenas na distribuição dos átomos de C, H 

e O. 

b) Dissacarídeos: são formados pela união de dois monossacarídeos. 

Possuem papel energético. 



 

 

açúcar Composição Fonte 

sacarose glicose + frutose cana-de-açúcar 

lactose glicose + galactose leite 

 

c) Polissacarídeos: açúcares formados pela união de várias moléculas de 

glicose.  

São classificados em polissacarídeos:  

 de reserva energética 

 estruturais 

 Grão de amido intracelular – polissacarídeos de reserva energética – 

formado por aproximadamente 1.400 moléculas de glicose. A digestão do 

amido em humanos é iniciada na boca, com a enzima amilase saliva 

(ptialina), e continua no intestino delgado com a amilase pancreática. É 

encontrado em praticamente toda a estrutura vegetal, no trigo, no arroz, 

no feijão, na batata-inglesa, na batata-doce, na mandioca, etc. 

 

 Glicogênico  – polissacarídeo de reserva energética animal e de 

fungos, formado por cerca de 30.000 moléculas de glicose. No 

organismo humano é encontrado principalmente no fígado e nos 

músculos e, quando há necessidade de energia, enzimas desmancham 

o glicogênio e liberam glicose no sangue. O excesso de açúcares na 

alimentação é, em parte transformado em glicogênio para ser 

armazenado. 

 

d) Polissacarídeos estruturais: são formados por milhares de moléculas de 

glicose, com a finalidade de formar estruturas rígidas. 

 

Celulose 

Componente de parede celular dos vegetais. As moléculas de celulose 

não são digeridas pelos seres humanos. Não serve como fonte de 

energia. 

Quintina Componente do exoesqueleto dos crustáceos. 

(Desafios do conhecimento, 2004). 



 

 

2.1 - Apresentação do vídeo: 

 

                    Carboidratos pt.3  –   Metabolismo 

          https://www.youtube.com/watch?v=56b81xglsky 

 

                                       vídeo enviado por Gabriel Moraes 

                Acesso em 18/11/2013, as 10:50 

 

 

Catarse: 

Resolução das atividades escritas e aula prática sobre carboidratos. 

 

 

                                

 

 

1 – O que são carboidratos? 

 

2 – Escreva a fórmula geral de um carboidrato. 

 

 

3 – As primeiras fontes dos carboidratos são os vegetais, os sintetizam por meio da 

fotossíntese e estão presentes em vários alimentos como? 

 

 

4 – Os carboidratos constituem em média 65% da nossa alimentação. O que causa 

ao nosso organismo o excesso e a falta de carboidratos? 

 
 

5 – Qual é a classificação dos carboidratos segundo sua estrutura química? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=56b81xglsky


 

 

6 – (FMV – RJ)  Assinale as substâncias de reserva encontradas respectivamente 
em animais e plantas: 

 
(a) Amido e glicogênio 

(b) Glicogênio e frutose 

(c) Glicogênio e amido 

(d) Protídeo e glicose 

(e) Glicose e amido 

 

7 – (UCS – RS) Em uma refeição composta de arroz, feijão, bife, verdura cozida, 

salada crua, suco de fruta e doce de sobremesa, não aproveitamos como nutriente 

a substância denominada: 

(a) Sacarose 

(b) Frutose 

(c) Celulose 

(d) Aminoácido 

(e) Ácido ascórbico 

 

      

       

 Prática de Detecção do Amido em Diferentes Amostras Alimentos. 

 

1- Objetivo: Identificar a presença de amido em diferentes amostras de 

alimentos. 

2- Materiais: 

 frasco conta gotas. 

 tintura de iodo comercial. 

 frascos de vidro transparentes pequenos ou tubos de ensaio ou copos 

descartáveis de café. 

 Pedaços , fatias ou pequenas porções de  alimentos contendo amido ( pão, 

maisena, goma de mandioca, batata inglesa , inhame,etc.) 



 

 

3 - Procedimento: 

Colocar pedaços, fatias ou  pequenas porções de diferentes alimentos contendo 

iodo em frascos de vidros transparente pequeno ou tubos de ensaio ou copos 

descartáveis  de café e gotejar a solução de tintura de iodo. O aparecimento de 

colocação azulada revela à presença do carboidratos na amostra. 

 

Prática Social Final do Conteúdo 

Durante a correção das atividades escrita  será  esclarecida  as duvidas  e no 

decorrer da aula prática  também e logo após  será feito o relatório. 

 

Proteínas 

O que o aluno deverá aprender: 

 Saber o que é proteína. 

 Reconhecer proteína como  nutriente. 

 Analisar onde as proteínas estão presente no organismo humano. 

 Identificar as fontes e funções das  proteínas. 

 

Prática Social Inicial dos conteúdos 

       Com uma exposição oral sobre proteínas e logo em seguida alguns 

questionamentos juntos aos alunos para a verificação sobre o conhecimento dos 

alunos em relação as proteínas.. 

 

Problematização 

     O que causa a falta de proteínas no organismo humano? O excesso de 

proteínas pode causar algum mal ao ser humano? Quais são suas fontes e função 

no  organismo humano. 

 

Instrumentalização 

Leitura e compreensão do texto Proteínas. 

 

    

 

 

 



 

 

3 - Proteínas 

                            

   

http://informacaonutricional.blog.br 

 

Proteínas (de Proten, nome de um semideus da mitologia greco-romana, 

célebre por sua capacidade de transfigurar nas mais diversas formas + sufixo ina 

“natureza de”). Composto orgânico do grupo dos protídeos, de grande peso 

molecular (podendo chegar a 1.000.000), de número incontável na sua diversidade, 

constituídas por longas cadeias de aminoácidos que formam os polipeptídios, e que 

desempenham papéis de extrema importância para a vida das células e dos 

organismos. (Dicionário etimológico e circunstanciado de Biologia, 2005). 

           Dentre as muitas funções das proteínas, podemos destacar: 

a) Estrutural (ossos, músculos, pele, tendões, cabelos, unhas, dentes) 

b) Catalítica (as enzimas, que são proteínas catalisadoras das funções 

metabólicas) 

c) Transporte (carregam outras substâncias em suas estruturas, como a 

hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue) 

d) Hormonal (muitos hormônios são proteínas como a insulina) 

e) Proteção (atuam como anticorpos, como a imunoglobina) 

f) Armazenamento de nutrientes (caseína) 

(Projeto de Ensino de Química e Sociedade, 2008). 

http://informacaonutricional.blog.br/


 

 

As proteínas são macromoléculas que têm como unidades básicas os 

aminoácidos. Os aminoácidos são substancias orgânicas constituídas por um grupo 

amino (-NH2) e um grupo carboxílico (-COOH). Dos aminoácidos isolados de seres 

vivos, apenas 20 são componentes naturais de proteínas. Desses, oito são 

denominados essenciais porque não são sintetizados em nosso organismo, o que 

torna necessário adquiri-los por meio da alimentação. Aqueles que nosso 

organismo consegue sintetizar são denominados não-essenciais. (Projeto de 

Química e Sociedade, 2008). 

 

 

 

Veja a tabela abaixo, que se refere ao ser humano: 

 

Aminoácidos naturais Aminoácidos essenciais 

Glicina Fenilalanina 

Alanina Valina 

Serina Triptofano 

Cisteína Treonina 

Terosina Lisina 

Ácido aspártico Leucina 

Ácido glutâmico Isoleucina 

Arginina Metionina 

Histidina  



 

 

Asparagina  

Glutamina  

Protina  

                   (Cesar & Sezar, 2007) 

 

A comida tipicamente brasileira é um bom exemplo de complementação 

protéica. O feijão é pobre em metionina, mas é rico em lisina e o arroz é pobre em 

lisina e rico em metionina. Esses aminoácidos são importantes para a síntese 

protéica. (Projeto de Ensino de Química e Sociedade, 2008). 

 

 

 

                   http://juniata.germann.zipnet 

 

Nem todas as proteínas dos alimentos contêm todos os aminoácidos 

essenciais. Na gelatina, por exemplo, falta o aminoácido triptofano, essencial ao ser 

humano. Assim, uma alimentação variada é muito importante, pois o aminoácido 

que falta em um alimento poderá estar presente em outro.  

Por outro lado, as proteínas do leite, da carne, da clara do ovo, queijo, 

nozes, soja, trigo integral, germe de trigo, castanha-do-pará e amendoim são do 

tipo completas. Já as encontradas em feijões, milho, arroz, frutas e verduras, são 

do tipo incompletas, pois não contém todos os aminoácidos essenciais, isto é, 

aqueles que não são sintetizados no organismo humano e devem ser ingeridos pré-

formados. 

 

http://juniata.germann.zip/


 

 

 

3.1 – A ligação peptídica 

 

Dois aminoácidos se unem na molécula de proteína de uma ligação 

peptídica. A reação ocorre entre a carboxila de um aminoácido e a amena de outro, 

havendo perda de uma molécula de água: trata-se de uma síntese por 

desidratação. 

O produto formado quando dois aminoácidos se ligam é chamada 

dipeptídeo. O tripeptídeo e o tretrapeptídeo são formados, respectivamente, por 

três e quatro aminoácidos. Quando ocorre um maior número de aminoácido na 

molécula, fala-se em polipetídeo. Geralmente usamos o termo proteína para 

designar peptídeos com número superior a setenta aminoácidos. (Cesar e Sezar, 

2007). 

 

3.2 – Estrutura da proteína 

 

As proteínas são constituídas por apenas vinte tipos de aminoácidos. 

Mesmo assim, o número de tipos de proteínas existentes na natureza é 

extremamente grande. De fato, além do número de aminoácidos existentes na 

molécula variar de setenta a alguns milhares, as diferentes seqüências que esses 

aminoácidos podem formar, são praticamente infinitas. 

As proteínas podem ser estudadas sob dois enfoques: a constituição do fio 

protéico e a forma da molécula. 

 

a) Constituição do fio proteico 

 

Trata-se dos tipos de aminoácidos que formam o fio e que compõem a 

proteína. Quando estudamos uma proteína quanto aos tipos de aminoácidos que 

fazem parte dela e quanto à seqüência em que estão ordenados, estamos 

analisando sua estrutura primária. Conhece-se hoje a estrutura primária de vários 

polipetideos e proteínas, como a insulina, o hormônio do pâncreas; a ocitocina, que 

desencadeia as contrações do parto; e a hemoglobina, existentes nas hemácias. 

A seqüência exata dos aminoácidos numa proteína é exatamente 

importante para o desempenho de sua função. Ás vezes, por motivos hereditários, 



 

 

a célula comete enganos, trocando, por exemplo, um aminoácido pelo outro na 

seqüência de determinada proteína. Esses erros podem alterar totalmente o 

funcionamento da proteína causando sérias doenças. 

 

b) Forma da molécula 

 

As proteínas não são fios esticados. Na realidade, a cadeia de aminoácidos 

fica torcida formando uma hélice, como o fio de telefone. Esse enrolamento na 

forma de uma hélice representa o que os químicos chamam de estrutura 

secundária. Além disso, em muitos casos, a própria hélice se torce sobre si mesma, 

adquirindo uma forma espacial arredondada. A forma definitiva da proteína é, 

portanto, determinada pelo modo como a hélice se dobra e é chamada de estrutura 

terciária. A estrutura quaternária é a associação de várias cadeias polipeptídicas, 

como ocorre, por exemplo a hemoglobina, que consiste na união de 4 cadeias 

polipeptídicas. (Cesar e Sezar, 2007). 

 

Durante a digestão humana, as proteínas presentes nos alimentos são 

quebradas sob a ação de diversas enzimas entre as quais a pepsina (suco 

gástrico), a tripsina (suco pancreático) e a eripsina (suco produzido no intestino). 

Dessas quebras originam-se os aminoácidos, que são utilizados pelo nosso corpo 

para a construção das proteínas necessárias à manutenção da vida. 

As necessidades diárias de proteínas variam de acordo com a idade, o 

sexo e a quantidade de atividades físicas que uma pessoa realiza. 

 

 

Catarse 

Resolução das atividades escritas e participação na aula prática. 

 

                        



 

 

                                   

 

 

1 – Os aminoácidos são as unidades de que tipo de molécula grande? Como são 

quimicamente caracterizados? 

 

 

 

2 – Qual é a diferença entre um aminoácido natural e um aminoácido essencial? 

 

 

 

3 – Que tipo de estrutura a seqüência de aminoácidos acaba determinando? 

 

 

 

4 – (MACK-SP) Foram obtidos da hidrólise de uma substância de origem animal os 

seguintes compostos: fenilalanina, valina, serina, glicina, arginina, lisina, histidina. A 

substância em questão era: 

(a) Um lipídio 

(b) Um hidrato de carbono 

(c) Um ácido nucléico 

(d) Um polissacarídeo 

(e) Uma proteína 

 

5 – (PUC-RJ) Chama-se aminoácido essencial ao aminoácido que: 

(a) Não é sintetizado no organismo humano. 

(b) Só existe em determinados vegetais. 

(c) Tem função semelhante as das vitaminas. 

(d) É indispensável ao metabolismo energético. 

 



 

 

6 – (PUCCAMP-SP) Os fenilcetonúricos tem falta de uma enzima do fígado 

responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilalanina. Para que essa 

substância não se acumule no sangue, sua dieta alimentar deve restringir, dentre 

os nutrientes mencionados a seguir: 

(a) As proteínas apenas 

(b) Os carboidratos apenas 

(c) As gorduras apenas 

(d) As gorduras e o carboidratos 

(e) As gorduras e as proteínas 

 

7 – (UFES) São alimentos ricos em proteínas: 

(a) Leite, carne e soja 

(b) Leite, carne e mandioca 

(c) Leite, ovo e farinha de milho 

(d) Leite, café e banana 

(e) Leite, banana e soja 

 

8 – (FGV-SP) Para melhor suprir a deficiência de proteína, a dieta deve incluir: 

(a) Farinha de trigo 

(b) Banha 

(c) Ovo 

(d) Laranja 

(e) Chocolate 

 

9 – Você tem abaixo, à esquerda, uma série de nomes precedidos por um número, 

referente às substâncias químicas encontradas no interior de células; à direita, você 

tem outra série de nomes, precedidos agora por outra letra, referentes às 

características químicas das diversas substâncias citadas. Faça a associação: 

I – Anticorpos                     A – Conjunto de aminoácidos       

II – Proteínas                      B – Catalisadores 

III – Água C – Ligação peptídica 

IV – Aminoácidos D – Solvente universal 

V – Enzimas E – Defesa do organismo 



 

 

A alternativa que representa a melhor associação é: 

 

(a) I – A, II – B, III – C, IV – D, V – E 

(b) I – E, II – A, III – D, IV – C, V - B  

(c) I – E, II – A, III – B, IV – C, V – D 

(d) I – A, II – C, III – D, IV – E, V – B 

(e) I – B, II – C, III – E, IV – D, V – A 

 

 

10 – (FUVEST – SP) Leia o texto a seguir, escrito PR Jacob Benzelius em 1828: 

“Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de 

processos catalíticos no líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, 

descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais 

variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos”. 

A previsão de Benzelius estava correta, e hoje sabemos que o “poder catalítico” 

mencionado no texto deve-se: 

 

(a)  Aos ácidos nucléicos 

(b)  Aos carboidratos 

(c)  Aos lipídios 

(d)  Ás proteínas 

(e)  Ás vitaminas 

 

 

 



 

 

 

 Detecção de proteínas por meio do teste de biureto 

 

Resumo: 

Por meio deste experimento simples, observar a quantidade de proteínas 

presentes em alimentos comuns do dia-a-dia, bem como o processo de 

desnaturação protéica. 

Introdução: 

O objetivo da prática é verificar a relação entre a síntese protéica e a 

estrutura protéica. A atividade surte maior efeito, e tem maior fixação pelos 

estudantes se estes já estiverem conhecimento teórico sobre o assunto. São 

conceitos básicos: as estruturas das proteínas (aminoácidos, ligações peptídicas e 

desnaturação), a função das proteínas no organismo e principais fontes de 

proteínas nos alimentos. 

Procedimentos: 

Após as aulas teóricas sobre proteínas, observação de imagens e 

atividades de fixação por meio de exercícios, os alunos serão preparados para o 

laboratório, com o procedimento laboratorial e as regras básicas de conduta 

laboratorial. 

Os alunos receberão o formulário de roteiro da aula prática e 

desenvolverão a atividade em grupos. 

Cada grupo receberá oito amostras de alimentos (arroz cozido, feijão 

cozido, leite integral, leite de soja, farinha de mandioca, pão, gelatina incolor, clara 

de ovo) e água. Será estabelecido que a água é o controle negativo e, o ovo, o 

positivo. Em cada tubo de ensaio será colocado 1 ml de cada solução dos 

alimentos e no nono tubo de ensaio 1 ml de água. Após serão adicionadas dez 

gotas de CuSO4 (1%) e dez gotas de NaOH (10%). Quanto maior a quantidade de 

proteínas mais corado ficará o alimento. 

Os alunos observarão a quantidade de proteínas de cada alimento e farão 

a comparação com a escala de cores e quantificarão a proteína presente. 
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Prática laboratorial de Biologia  

 

Detecção de proteínas nos alimentos com uso do teste do biureto 

 

 

Objetivo da aula prática:  

Verificar a presença de proteínas em diferentes alimentos, avaliar a 

quantidade de proteínas presentes em cada um deles. 

 

Materiais: 

 

 Tubos de ensaio: 9 

 Liquidificador 

 Solução de sulfato de cobre (CuSO4) 

 Solução de hidróxido de sódio (NaOH) 

 Pepitas volumétricas ou conta-gotas 

 Água 

 Clara de ovo crua 

 Leite de soja 

 Pão francês 

 Arroz cozido 

 Feijão cozido 

 Farinha de mandioca torrada 

 Gelatina incolor 

 Leite integral 

 

 



 

 

Procedimentos: 

1 – Preparar os alimentos (bater no liquidificador 1 colher  de sopa ou 10 ml 

com o restante de água – 90 ml, coar), colocar um 1 ml de cada solução (lavar 

sempre a pipeta ao trocar de solução). 

Tubo 1 – arroz 

Tubo 2 – feijão 

Tubo 3 – leite de soja 

Tubo 4 – pão  

Tubo 5 – farinha de mandioca 

Tubo 6 – leite integral 

Tubo 7 – gelatina 

Tubo 8 –  clara de ovo 

Tubo 9 – água 

 

2 – Em cada tubo de ensaio acrescentar 10 gotas de sulfato de cobre, lavar 

o conta-gotas. 

3 – Adicionar 10 gotas de hidróxido de sódio em cada tubo de ensaio. 

4 – Comparar os resultados com a escala de cores. 

 

Questões 

1 – Indique as concentrações de proteínas de cada alimento: tubo de 

ensaio valor aproximado da escala. 

 

1 – 

2 –  

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 -  

8 -  

9 - 

 



 

 

2 – Qual o papel da água e de clara de ovo no experimento? 

 

3 – Qual a relação da coloração da água e da clara de ovo com a 

quantidade de proteínas que estes alimentos contém? 

 

 

4 – Quais os alimentos ricos em proteínas? 

 

 

5 – Qual a função das proteínas no organismo humano? 

 

 

Prática Social  Final do conteúdo 

Será  feita em dois momentos, durante a correção das atividades escritas 

onde serão esclarecidas as duvidas. E  no decorrer da aula prática   o conteúdo 

será revisado finalizando com relatório. 

 

Lipídios 

      O que o aluno deverá aprender: 

 Saber o que é lipídio. 

 Identificar  as fontes e funções dos lipídios. 

 

Prática Social Inicial do Conteúdo 

  Com questionamento oral sobre lipídios , onde são encontrados, quais suas 

funções, quais  sua fontes . Para verificação o que os  alunos sabem sobre lipídios. 

 

Problematização 

    Você consome  alimentos ricos em lipídios? E seus familiares? O que é 

colesterol? Será  que o colesterol faz mal a saúde? 

 

Instrumentalização 

 Será feita uma leitura explicativa e comentada do texto  Lipídios e 

apresentação do vídeo  Arteriosclerose. 



 

 

2 -  Lipídios 

 

 

 http://ydealtecnologia.com.br 

 

A palavra lipídio vem do grego lipos (gordura). São identificados por suas 

propriedades. A sua principal propriedade característica é a solubilidade: eles são 

solúveis em solventes apolares como éteres e benzeno, e insolúveis em água. Isso 

acontece porque possuem longos grupos apolares e pequenos grupos polares. 

Embora tenham propriedades semelhantes, os lipídios abrangem um grupamento 

heterogêneo de substâncias como: gorduras e ceras; fosfolipídios e glicolipídios; 

esteróides; e prostaglandinas. 

Os triglicerídeos obtidos a partir de vegetais (milho, soja, etc.), 

determinados óleos vegetais, são formados por ácidos graxos que possuem 

ligações duplas (insaturadas) e são líquidos à temperatura ambiente. 

Os triglicerídeos de origem animal (gordura, manteiga, etc.), são 

geralmente formados por ácidos graxos saturados e são sólidos. Por isso temos a 

margarina hidrogenada, obtida pela adição de hidrogênio nas ligações duplas de 

óleos, transformando o óleo vegetal líquido em um sólido pastoso. 

A gordura do nosso corpo estoca energia, permitindo que nos movimentos 

e que todas as atividades vitais de nosso organismo sejam mantidos nos momentos 

em que não estivermos comendo. O tecido adiposo forma uma camada ao redor 

http://ydealtecnologia.com.br/


 

 

dos principais órgãos que os protege contra choques. Além disso, esse tecido isola 

termicamente nosso corpo contra perdas rápidas de calor. 

Algumas substâncias, naturais ou adicionadas, presentes em alimentos e 

responsáveis por lhes conferir características como sabor, aroma e poder nutritivo 

são apolares e, por isso, mais solúveis em gorduras. As vitaminas A, D, E e K são 

exemplos dessas substâncias. 

Infelizmente, as mesmas gorduras que contribuem para a nossa vida e 

saúde podem se tornar perigosas se ingeridas em excesso. Gorduras presentes em 

nossas dietas podem contribuir para o surgimento de problemas de saúde, como 

câncer, doenças cardíacas e obesidade. 

Uma dieta equilibrada com controle de gorduras é fundamental para uma 

vida saudável. Profissionais da área de saúde consideram que a quantidade de 

calorias ingeridas diariamente, provenientes de gorduras, não deve passar de 30% 

da quantidade total. 

O colesterol é o mais abundante e importante esteróide do corpo humano. 

A partir deles são formados os hormônios sexuais, os ácidos, os sais biliares e a 

vitamina D, além de membranas celulares. 

Em altos níveis, o colesterol contribui para o aparecimento da 

arteriosclerose e da rigidez das artérias pelo acúmulo das moléculas de colesterol. 

Tais condições ocasionam o aumento da pressão sanguínea e doenças do 

coração. Se uma pessoa apresenta um nível de colesterol elevado no sangue, ela 

pode vir a ter complicações cardiovasculares. 

O colesterol é produzido no fígado por intermédio das gorduras saturadas. 

Reduzindo a ingestão de gorduras animais, como carnes vermelhas, é possível 

controlar o índice de colesterol no sangue. Outros alimentos que aumentam os 

níveis de colesterol são: gema de ovo, miúdos de animais, cremes, manteigas e 

alguns tipos de queijos. 

Dentre os produtos animais que possuem baixa taxa de colesterol, temos: 

clara de ovo, iogurte, leite desnatado. Assim, para controlar o nível de colesterol, é 

importante que tenhamos uma dieta equilibrada. 

Alguns alimentos de origem vegetal são ricos em gorduras 

monoinsaturadas e saturadas. O ponto de partida para a síntese de colesterol pelo 

fígado. O segredo é não abusar e conhecer os vegetais ricos em triglicerídeos 

poliinsaturados. 



 

 

O colesterol existe apenas em tecidos animais; sendo assim, frutas, 

legumes, verduras e óleos vegetais são sempre livres dessas substâncias em sua 

composição. O colesterol é transformado no plasma sanguíneo por dois tipos de 

lipoproteínas: HDL (do inglês hight density lipoprotein) e LDL (do inglês: low density 

liproprotein). A LDL é popularmente conhecida como “colesterol ruim”, e a HDL 

como “colesterol bom”. 

Os alimentos que contenham gordura vegetal hidrogenada representam 

risco para as pessoas que têm problemas de colesterol no sangue. Quanto mais  

hidrogenados, mais os óleos vegetais se parecem com gorduras animais e são um 

ponto de partida para a produção de prostaglandinas que produzem efeitos 

variados no organismo, como a alteração da pressão arterial, o desenvolvimento do 

processo inflamatório e a indução do cansaço. (Projeto de ensino de química e 

sociedade, 2008). 

Outro lipídio importante é a vitamina A, também conhecida como 

axeroftálmica. É um oleoso, e por isso, solúvel somente em lipídios. A carência 

dessa vitamina acarreta problemas visuais, como a cegueira-noturna em que a 

pessoa enxerga menos no escuro por incapacidade de dilatação da pupila. Provoca 

também o ressecamento da conjuntiva dos olhos e da pele. Gema de ovo, óleo de 

fígado de peixe, leite, manteiga, queijo e cenoura são as principais fontes dessa 

vitamina. Seu excesso é acumulado no fígado, podendo trazer problemas 

gastrointestinais. 

 

4.1 – Principais funções dos lipídios 

 

a) Função estrutural ou plástica: fazem parte da estrutura química de 

membranas celulares. 

b) Reserva energética: quando falta alimento, o organismo pode 

“queimar” lipídios para produzir energia. 

c) Isolante térmico: camadas de gorduras debaixo da pele dificultam a 

perda de calor do corpo para o meio ambiente. 

d) Função hormonal: vários hormônios, entre eles os masculinos e os 

femininos, são esteróides, um grupo especial de lipídios com função hormonal, isto 

é, de auxiliar no controle do funcionamento do organismo. Algumas vezes o 

hormônio masculino testosterona é usado por atletas como anabolizante, forçando 



 

 

o desenvolvimento de mais massa muscular em homens e mulheres. Tal fato pode 

levar a sérios problemas de saúde e é considerado dopping.  

e) Isolante elétrico: faz o isolamento entre o meio interno e externo de 

uma célula, permitindo a condução do impulso nervoso pelos nervos.  

f) Impermeabilizante: a cutina, por exemplo, é um lipídio que reveste a 

epiderme de determinados órgãos vegetais, como as folhas, impedindo o excesso 

de transpiração. 

 

           Apresentação do vídeo arteriosclerose 

Apresenta uma viagem no interior das artérias explicando como ocorre a 

formação de placas arterioscleróticas e suas consequências para o organismo 

humano.  

Palavras-chave: fisiologia humana; colesterol LDL e HDL; artérias; pressão 

arterial; oxidação; inflamação; placas; coágulo; infarto do miocárdio; AVCs 

 

 

Catarse 

Resolução das atividades escritas e participação  na aula prática.. 

 

 

 

 

 

1 – Por que os lipídios são fracamente solúveis em água? 

 

 

2 – Os lipídios abrangem um agrupamento heterogêneo de substâncias que 

são: 

 

 

 

 



 

 

3 – Quais são e como são formados os triglicerídeos obtidos a partir dos 

vegetais? 

 

 

 

4 – Como são formados os triglicerídeos de origem animal e dê exemplos. 

 

 

 

5 – As gorduras são boas ou ruins para o organismo? 

 

 

 

6 – O que é produzido o colesterol? 

 

 

 

7 – O que pode causar os níveis altos de colesterol no organismo? 

 

 

8 – As prostaglandinas produzem efeitos variados no organismo humano? 

Quais são esses efeitos? 

 

 

 

9 – Outro lipídio importante é a vitamina A. Como ela é conhecida? O que 

pode causar sua carência e seu excesso no organismo? 

 

 

 

10 – Quais as principais funções dos lipídios? 

 

 

 



 

 

 

Leite psicodélico com corante e detergente 

 

Materiais:  

 

 Leite integral 

 Prato raso 

 Corante de alimentos de três cores 

 Detergente 

 

Procedimentos: 

Coloca-se leite em um prato e pingar gotas dos corantes no leite e depois 

colocar algumas gotas detergente. 

 

 

Objetivo: 

Visualizar a quebra da tensão da água. 

 

 

Prática Social Final do Conteúdo 

 

Será realizada em três momentos , logo após a apresentação do vídeo 

Arteriosclerose os alunos deverão fazer uma síntese sobre o vídeo que poderá ser 

individual ou em dupla e apresentada a turma e comentada  pela professora e os 

alunos. Depois a resolução das atividades escritas , durante a  correção as duvidas 

serão esclarecidas. E o terceiro momento a aula prática  e a elaboração do relatório 

. 
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