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01. A bactéria transgênica recebe um plasmídeo recombinante que contém o gene que confere resistência aos íons cloreto, adquirindo 
essa nova característica fisiológica.

 Resposta: B

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 especificas que fazem esta transmissão de novos genes, com a 

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

03. 

A) As bactérias podem ser geneticamente modificadas recebendo o gene humano codificador do hormônio insulina. Esses micro-
organismos transgênicos passam a produzir o polipeptídeo de interesse médico que é dado aos diabéticos para o controle de sua 
glicemia.

B) Pode-se obter insulina através da manipulação genética de animais, vegetais e outros organismos vivos. Outra possibilidade é o 
transplante das ilhotas pancreáticas produtoras do hormônio hipoglicêmico.

04. A transgenia é uma técnica que inclui genes específicos em receptores biológicos (seres vivos) que passam a expressar características 
novas, tais como a produção de substâncias utilizadas como medicamentos.

 Resposta: E

05. Ocorre produção de anticorpos tanto em I quanto em II, pois os camundongos entram em contato com os antígenos dos patógenos 
nas duas situações.

 Como o código genético é universal, ele é igual tanto no patógeno como no  camundongo.
 O camundongo em I produz somente anticorpos, e em II produz tanto os antígenos como os anticorpos.
 O camundongo II produz os antígenos do patógeno, dessa forma, o RNA mensageiro deste é traduzido no animal.

 Resposta: C

06. Afirmativa I – verdadeira, pois as enzimas de restrição são tesouras moleculares responsáveis por cortarem o DNA em pontos específicos, 
sendo um passo fundamental para a construção do DNA recombinante.

 Afirmativa II – falsa, pois as enzimas de restrição são estruturas moleculares encontradas, até o momento, apenas em procariontes.

 Afirmativa III – verdadeira, pois as enzimas de restrição atuam no DNA em áreas específicas, como por exemplo, a ECO RI que reconhece 
apenas a sequência GAATTC para corte.

 Afirmativa IV – verdadeira, pois as enzimas de restrição reconhecem sequências de base específicas presentes nas extremidades dos 
genes, o que favorece uma perfeita separação desses do DNA original.

 Resposta: D

07. 

A) Incluindo-se no vírus modificado genes para produzir enzimas não produzidas devido a defeitos genéticos e aplicando-se o vírus 
modificado no portador do defeito. Na imunodeficiência combinada severa ou doença da bolha, por exemplo, poderia ser introduzido 
no vírus o gene para a produção da enzima ausente nos portadores, a ADA (adenosina-desaminase), permitindo que seu sistema 
imune volte a funcionar.

B) No zigoto (se fosse possível), porque todas as células do indivíduo adulto são provenientes dele; com o defeito corrigido no zigoto, 
todas as células do adulto serão normais.
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08. 

A) Transgênicos são organismos que recebem genes de outras espécies a partir de técnicas de engenharia genética.
B) Argumentos favoráveis: 
 – mais resistentes (como o milho Bt produtor de inseticida e a soja RR resistente a herbicidas);
 – mais nutritivos (como o arroz dourado com vitamina A);
 – mais econômicos;
 – podem produzir substâncias de utilidade médica ou comercial.

 Argumentos contra:
 – podem causar desequilíbrios ecológicos;
 – podem causar reações alérgicas em humanos;
 – podem transferir genes para plantas nativas da área gerando ervas daninhas de difícil controle;
 – podem levar à resistência de bactérias a antibióticos pela passagem dos genes marcadores para resistência da planta a bactérias 

no corpo.

09. 

A) A insulina é hormônio produzido nas ilhotas pancreáticas e é responsável pela manutenção da taxa glicêmica constante. A somatropina 
é produzida na adenohipófise e é responsável pelo crescimento ósseo e muscular.

B) Segmentos de DNA (genes) contendo as informações para a produção destas proteínas são enxertados em bactérias em laboratório. 
As bactérias “transgênicas” passam então a produzir estas substâncias.

10. 

A) Mecanismos que impedem o intercâmbio gênico entre espécies distintas:
 – incompatibilidade anatômica dos órgãos genitais;
 – diferenças comportamentais durante o período de corte e acasalamento.
 – período fértil em épocas diferentes do ano;
 – inviabilidade do zigoto;
 – inviabilidade e (ou) infertilidade do híbrido interespecífico.

B) Organismos transgênicos são aqueles que receberam e expressam genes de outras espécies, por meio de técnicas desenvolvidas 
pela engenharia genética.

C) Possíveis benefícios:
 – produção de vegetais resistentes a pragas, a herbicidas, à seca; e, consequentemente, aumento na produção agrícola;
 – obtenção de organismos produtores de substâncias que podem ser utilizadas para o tratamento de doenças ou deficiências 

humanas e de animais;
 – produção de vegetais “enriquecidos” com vitaminas.
 Possíveis riscos:
 – transmissão de genes para outras espécies causando desequilíbrios ecológicos;
 – diminuição da biodiversidade;
 – possíveis reações alérgicas causadas por novas substâncias presentes nos alimentos.


