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Estrutura geral dos lipídeos 

 

Qual a função biológica dos lipídeos? 

Quais as moléculas que compõem o triglicerídeo? 

Como é formado um ácido graxo ?Quanto ao número de duplas ligações , como 

podem ser classificados? 

Como é realizado a saturação de um ácido graxo insaturado? 

 

Lipólise 

 

O que é lipólise? Qual a enzima intracelular responsável por este processo?  

Quando é acionada a lipólise? Cite dois hormônios responsáveis por este 

processo. 

De que forma um ácido graxo é transportado para a matriz mitocondrial interna  

para ser degrado? 

Qual o ciclo responsável pela degradação do ácido graxo , quais as etapas e qual 

o produto final desta via? 

Qual o destino do glicerol na degradação dos TG? 

Por que a degradação uma molécula de trigicerídeo rende mais ATP do que uma 
molécula de glicose? 

 

Lipogênese 

 

Em que condições o organismo realiza a lipogênese? Cite um hormônio e uma 

substância responsável pelo estímulo da lipogênese. 

Quais as moléculas utilizadas para síntese de ácidos graxos e quais as reações 

pelas quais elas passam? 

De que forma o tecido adiposo consegue o glicerofosfato para síntese de Tg se 

ele não possui a enzima glicerol quinase? 

 

Digestão de lipídeos 

 

Qual a função da colecistocinina? 

Qual a função da secretina e quem a libera? 



Qual a função da bile na digestão lipídica? 

Qual a enzima pancreática que degrada os triglicerídeos da dieta? 

De que forma os triglicerídeos e colesterol chegam a circulação? 

De que forma os lipídeos são transportados na corrente sanguínea? 

Qual a função da LLP? 

O que quilomícrom remanescente? 

Qual a função da LDL? 

Qual a função da HDL? 

Por que a LDL é considerada como mau colesterol e a HDL como bom 
colesterol? 
Qual a função da Apo CII? 
Qual a função da Apo B100? 
Como é formada uma placa de ateroma? 
 

Colesterol 

 

Dê 3 funções do colesterol  

Qual a enzima marca-passo na síntese de colesterol? 

Como pode ser regulado a síntese de colesterol?  

Cite um exemplo de hormônio inibidor e ativador da via. 

 
Qual o produto central das vias metabólicas? 
 
Regulação das vias 
 
Responda o quadro indicando se a presença das substâncias na coluna 1 inibem 
ou ativam as vias da coluna 2 e 3 . 
 

 lipólise lipogênese 

ATP   

Glicose   

Insulina   

Glucagon   

Adrenalina   

Acetil CoA   

   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Responda o quadro indicando se a presença das substâncias na coluna 1 ativam 
ou inibem a síntese de colesterol. 
 

 Síntese de Colesterol 

Glicose  

Acetil CoA  

Sinvastatina  

Mevalonato  

Insulina  

Glucagon  

Corticóides  

Colesterol  

 
 
Qual o nome da professora mais legal de bioquímica básica do 2.semestre 
diurno do curso de fisioterapia ? 
 


