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01. 
A) O processo interrompido pelo antibiótico é a tradução do RNAm, isto é, a síntese das proteínas bacterianas. O RNA

t
 conduz os 

aminoácidos ativados aos ribossomos.
B) O RNA

t
 é transcrito a partir do DNA disperso no citosol da bactéria. No citosol bacteriano encontram-se ribossomos e plasmídeos. 

02. A variabilidade observada nas folhas das plantas é o resultado de mutações casuais e espontâneas nos genes determinantes dessas 
características.

Resposta: B

03. A única afirmativa falsa é III, pois a fita complementar ao seguimento de DNA com a sequência dada é AAAGGTACA.

Resposta: B

04. 
A) Pois códons de duas letras só formam 16 combinações (4 × 4), codificando, assim, apenas 16 aminoácidos. Já códons de três 

letras formam 64 combinações (4 × 4 × 4), podendo codificar os 20 aminoácidos proteicos, gerando ainda redundância, pois 
nesse caso, haverá para um mesmo aminoácido mais de um tipo de códon correspondente.

B) Pela existência do código degenerado, poderá mais de um códon determinar um único aminoácido, porém um códon sempre 
especifica um único tipo de aminoácido.

05. A ribose se encontra no RNA.
 A dupla-hélice se encontra geralmente no DNA.
 A proporção de citosina e guanina diferenciada ocorre geralmente no RNA.

Resposta: C

06. A sequência pertence a um DNA e pode codificar um polipeptídeo contendo 9 aminoácidos, já que possui 9 códons.

Resposta: C

07. Como o tecido epitelial apresenta alta taxa de mitoses, e, com isso, alta taxa de replicação do DNA, o que eleva o risco de mutações 
durante esse proceso.

Resposta: A

08. O benzeno por ser mutagênico altera a estrutura e a sequência dos nucleotídeos do DNA dos seres vivos em geral, o que gera 
variabilidade gênica, na qual muitas vezes é deletéria à célula. A sua ação mutagênica não se refere à sua capacidade de inibir a 
transcrição e tradução, mas a sua capacidade de alterar as moléculas dos ácidos nucleicos.

Resposta: D

09. Haverá maior taxa de mutação em torno de 2.600 ångströns (Å), pois representa o comprimento de onda mais absorvido pelo ácido 
nucleico.

Resposta: C

10. 
I. RNAm que possui o código genético em seus códons, o que garante o correto sequenciamento dos aminoácidos na proteína;
II. DNA que transcreve os três tipos de RNA (mensageiro, transportador e ribossômico);
III. Ribossomo, formado por RNAr e proteínas, sendo o centro de tradução das proteínas, através do reconhecimento dos códons do 

RNAm e dos anticódons do RNAt;
IV. RNAt que transporta aminoácidos até os ribossomos, nestes seus anticódons reconhecem os códons do RNAm, promovendo o 

processo de tradução

Resposta: A

AN – Rev.: Amélia 
09262915_pro_Aula06_Ácidos Nucleicos


