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01. As radiações podem causar mutações gênicas e/ou cromossômicas nos gametas ou em seus precursores que comprometem as gerações 
futuras. As mutações geradas pelas radiações foram induzidas e não espontâneas. As monossomias são mutações numéricas e não 
estruturais.  

Resposta: B

02. A presença de genomas maiores contendo sequências de nucleotídeos inativos (não codifi cantes) resulta em menor vulnerabilidade 
às mutações prejudiciais à espécie. Isto se deve ao fato de haver um maior risco probabilístico de ocorrer uma mutação nessa região 
não codifi cante do que em uma codifi cante.

Resposta: D

03. Como a replicação do DNA é semiconservativa, a fi ta de ácido desoxirribonucleico com a mutação irá permanecer conservada somente 
em 1 no grupo de moléculas III. 

Resposta: A

04. A deleção ou defi ciência está indicada pela fi gura (A); a inversão, pela fi gura (B). A fi gura (D) mostra uma translocação e a fi gura (C) 
mostra a duplicação.

Resposta: A

05. A introdução de uma adenina (A) entre as trincas 2 e 3 promoveria um salto na leitura do gene, caracterizando uma mutação do tipo 
frame-shift (por alteração do módulo de leitura).

 A mutação na 3ª base da trinca não altera a tradução, pois continua signifi cando treonina.
 A sequência pertence a uma molécula de DNA, pois tem timina na sua composição e pode traduzir, pelo menos, nove aminoácidos.
 A trinca 5 pode produzir um códon CGA, que é reconhecido pelo anticódon GCU.
 A troca da primeira base resulta sempre na troca de um aminoácido na proteína traduzida.

Resposta: C

06. Os erros na distribuição dos cromossomos ou não disjunção cromossômica levam a aneuploidias, que ocorrem tanto na divisão meiótica 
como na mitótica, não sendo um processo raro nesta última. 

Resposta: B

07. Afi rmatica I – falsa, pois o indivíduo 3 é o único normal, estando o 5 com uma trissomia autossômica, e o 6 com uma trissomia sexual, 
no caso, a síndrome de Klinefelter.

 Afi rmativa II – verdadeira, pois a célula do indivíduo 2 apresenta-se com a metade da quantidade de cromossomos das células do 
indivíduo 1, podendo, assim, ser um gameta deste.

 Afi rmativa III – verdadeira, pois, a célula do indivíduo 4 sendo haploide, o sexo do mesmo poderá ser masculino ou feminino.

Resposta: E

08. 
A) São necessários pelo menos 84 nucleotídeos, pois cada aminoácido de uma proteína é codifi cado por uma trinca de nucleotídeos. 

Além disso, mais 6 nucleotídeos corresponderiam ao códon de iniciação e de terminação.
B) Não. Devido à degeneração do código genético, um aminoácido pode ser codifi cado por mais do que uma trinca de nucleotídeos.
C) Dentre outras, a mutação que originou a espécie 2 foi uma substituição por uma mutação pontual (nos aminoácidos 7 e 12). Uma 

inversão (nos quatro últimos aminoácidos) produziu a alteração verifi cada na espécie 3 e uma deleção (nos aminoácidos de 7 a 12) 
acarretou o surgimento da espécie 4 .

09. 
A) Gene é um segmento do DNA localizado nos cromossomos. Possui um código químico representado por sequências de bases 

nitrogenadas (adenina, guanina, citosina e timina). Cada trinca de bases é capaz de codifi car um aminoácido de uma proteína. 
A sequência de trincas determinará a sequência dos aminoácidos de um polipeptídio.

B) Mutações são modifi cações na sequência ou na composição das bases do DNA (gene) que podem causar a produção de uma 
proteína alterada, ou mesmo a não produção da proteína.

C) A substituição de uma base nitrogenada no DNA pode não causar nenhuma alteração na proteína produzida pela célula porque o 
código genético é degenerado, ou seja, um mesmo aminoácido pode ser codifi cado por diferentes trincas de bases.

10. A mutação pontual deve ter gerado um códon nonsense (de terminação), antecipando a terminação da proteína sem que alguns de 
seus aminoácidos fossem codifi cados.
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