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01. A transgenia é uma técnica que inclui genes específicos de uma espécie doadora no genoma de uma espécie receptora que 
passam a expressar características novas, tais como a produção de substâncias utilizadas como medicamentos.

Resposta: E

02. 
A) Figura 1: o trifólio é utilizado para indicar material radioativo.
 Figura 2: o triângulo amarelo com T inserido na figura indica presença de material transgênico numa proporção acima de 1%.
 Figura 3: símbolo de risco biológico em decorrência da manipulação de materiais biológicos, tais como sangue, soro ou secreções 

ou material infectante por agentes causadores de doenças.
 Figura 4: presença de material tóxico, venenoso e que pode causar morte. Este símbolo também é utilizado para indicar perigo de 

morte por acidente elétrico.
B) Os organismos transgênicos são aqueles que recebem genes de outras espécies. 
 Estes genes são injetados em células por meio de vetores, como por exemplo, determinados tipos de vírus, estes novos genes são 

ativados nos organismos transgênicos com a finalidade de produção de substâncias de interesse do homem.
 Este melhoramento genético pode ser observado em bactérias que produzem insulina, hormônio de crescimento, fatores de 

coagulação, entre outros.
 Em animais podem-se obter substâncias que normalmente não são encontradas no leite de ovelhas e cabras transgênicas.
 Em vegetais o método é mais simplificado, com uso de bactérias específicas que fazem esta transmissão de novos genes, com a 

finalidade de aumentar a produção ou dar resistência ao vegetal contra pragas. 

03. Os mosquitos machos Aedes Aegypti, geneticamente modificados e liberados no ambiente, vão contribuindo para a redução 
populacional da espécie. Eles transmitem aos descendentes um gene que provoca a morte dos jovens durante a fase larvária.

Resposta: B

04. Os locos 2, 4 e 7 excluem a possibilidade de paternidade pelos supostos pais porque seus microssatélites não aparecem no filho, cuja 
paternidade é discutida.

Resposta: B

05. 
A) A prova (P) pertence ao suspeito 3 (S3), pois os padrões de VNTRs (bandas escuras) em P e S3 são iguais.
B) Um teste como esse geralmente é feito a partir do DNA extraído de uma amostra de sangue, mas qualquer célula nucleada poderá 

ceder material genético para esse exame.
C) Como o padrão genético é diferente para cada pessoa (com exceção dos gêmeos univitelínicos), a quebra do DNA de uma pessoa 

com enzimas de restrição produzirá um padrão de fragmentos típico para cada pessoa, conferindo um grau de confiabilidade que 
ultrapassa 99,9% para esse tipo de análise.

06. Os transgênicos possuem partes da informação genética, genes, de outro ser vivo.

Resposta: B

07. O animal clonado possui características da vaca W, a doadora do núcleo da célula somática (célula a glândula mamária), e da vaca Z, 
a doadora do óvulo desnucleado, que por sua vez possui material genético mitocondrial.

Resposta: D

08. Caso a vaca Y seja mãe da vaca W, o clone terá a metade dos genes da primeira, ou seja, da mãe de Aluguel.

Resposta: C

09. O material genético do clone será igual ao DNA nuclear da ovelha A, mas o DNA mitocondrial será igual ao da ovelha B.

Resposta: D

10. A única afirmativa falsa  é a segunda, pois o processo de obtenção de um organismo transgênico não é completamente seguro e nem 
muito preciso, devido ao fato de que o gene inserido num novo meio celular poderá se expressar de forma diferente de quando se 
encontrava na célula original. Dessa forma, o produto gênico pode ser distinto do obtido do planejado.

Resposta: V – F – V – V – V.
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