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01. O pareamento específi co das bases nitrogenadas do DNA determina a formação de cópias idênticas dos genes, isto é, a base adenina 
(A) sempre pareia com timina (T) e a base guanina (G) pareia com citosina (C). 

Resposta: E

02. Os itens I, II, III e IV estão corretos e relacionados ao DNA, componente genético de todos os organismos vivos e de parte dos vírus. 
Vale ressaltar que o conceito implícito na afi rmativa II é o de mutação, processo primário de variabilidade genética.

Resposta: E

03. No mecanismo de transmissão gênica, a fi ta-molde do DNA é transcrita em RNA mensageiro, processo catalisado pela enzima 
RNA-polimerase dependente de DNA.

Resposta: C

04. 
A) RNA mensageiro (A) e RNA transportador (B).
B) A síntese dos polipeptídeos ocorre nos ribossomos livres do citosol e naqueles aderidos às membranas do retículo endoplasmático 

granuloso. 

05. Amostra 1 é de RNA, pois possui ribose.
 Amostra 2 é de DNA, pois possui uma dupla-hélice.
 Amostra 3 é de RNA, pois não há o mesmo percentual de citosina e guanina, fato que é observado no DNA.

Resposta: C

06. A duplicação do DNA é realizada por várias enzimas, em destaque a DNA polimerase, sendo caracterizada como semiconservativa, 
pois as fi tas-fi lhas possuem a metade da estrutura da molécula-mãe e a outra recém-sintetizada. 

Resposta: C

07. Quanto maior a taxa de mitoses de um tecido, maior o risco de mutações no seu DNA, pois, durante a sua duplicação, há uma maior 
probabilidade de ocorrer alterações na sequência de bases ou na sua estrutura, por ação de fatores mutagênicos físicos, químicos ou 
biológicos. 

Resposta: A

08. Afi rmativa I – verdadeira, pois o benzeno atua como agente mutagênico de qualquer ser vivo.
 Afi rmativa II – verdadeira, pois o benzeno, ao promover mutações no DNA, aumenta a variabilidade genética de um determinado 

organismo.
 Afi rmativa III – falsa, pois o benzeno não impede o processo de replicação do DNA, transcrição do RNA ou de tradução dos polipeptídeos. 

Resposta: D

09. A absorção da proteína não leva a alterações fi siológicas signifi cativas, ao contrário da absorção realizada pelo ácido nucleico, que 
leva a mutações e alteração na tradução das proteínas do organismo; principalmente ao ser irradiado pelo comprimento de onda de 
2.600 angstrons, no qual haverá maior taxa de absorção e, consequentemente, maior taxa de mutação. 

Resposta: C

10. A correspondência correta é:
 I – RNA mensageiro, responsável pelo sequenciamento dos aminoácidos na proteína.
 II – DNA.
 III – Tradução.
 IV – RNA transportador, responsável pelo transporte de aminoácidos aos ribossomos, para que sejam ligados às proteínas em formação.

Resposta: A

11. A toxina proteica presente no fruto sofrerá desnaturação durante a fabricação do doce, podendo, dessa forma, ser consumida sem 
causar prejuízos à saúde humana. 

Resposta: C



OSG.: 093893/15

Resolução – Biologia III

ROBERT – 13/01/15 – Rev.: ALLANA
09389315_pro_Aulas11e12 – Ácidos Nucleicos

12. O que faz uma célula de um organismo ser morfofi siologicamente diferente da outra é a expressão diferenciada de genes; dessa forma, 
as células alfa possuem genes ativos diferentes das células beta das ilhotas do pâncreas, dentre esses, o responsável pela produção de 
insulina.

Resposta: C

13. Os éxons correspondem a sequências de DNA que são transcritas em RNA traduzível em polipeptídeos, diferentemente dos íntrons 
que são sequências de DNA que são transcritas em RNA descartável, não tradutor. O processo de separação dos éxons e dos íntrons 
ocorre por um processo denominado de splicing, palavra inglesa que não possui correspondência no português, mas que pode ser 
interpretada como um “corte” seguido de “emenda” de uma molécula de RNA, separando os éxons dos íntrons. 

Resposta: A

14. Como o código genético é universal, tanto em vírus como em humanos, os códons traduzem os mesmos aminoácidos.
A inserção de um nucleotídeo entre a 4ª e 5ª base altera o RNA mensageiro e, consequentemente, a tradução das proteínas. 
O código genético é universal, pois um mesmo aminoácido pode ser traduzido por mais de um códon. Os anticódons do
1º e do 2º códons dessa sequência são, respectivamente, CGU e AGU. 

Resposta: A

15. 
A) Porque a duplicação do DNA é semiconservativa, tendo as bactérias mantido, para cada fi ta da dupla-hélice de DNA, uma cadeia 

original com N15 e uma nova com N14. 
B) X também, uma vez que a duplicação do DNA gera uma quantidade idêntica de DNA em relação à amostra anterior (que era X).

16. 
A) Os “corrimãos” correspondem a uma sucessão alternada de fosfato e desoxirribose (açúcar). Os “degraus” são constituídos por 

pares de bases nitrogenadas, unidas por pontes de hidrogênio, onde adenina pareia com timina, e citosina com guanina.
B) O DNA realiza a transcrição, isto é, produz o RNA mensageiro, que conduz os códons para a síntese da proteína nos ribossomos.
C) As proteínas podem ser diferenciadas pelo número, tipos e sequências de seus aminoácidos.

17. 
A) Os bacteriófagos utilizam nucleotídeos que contêm 32P da bactéria para construir seu material genético (DNA).
B) Os bacteriófagos injetam seu DNA com 32P no interior da bactéria hospedeira, deixando-a marcada com radioatividade.
C) Na primeira experiência, os bacteriófagos também saem da bactéria marcados com radioatividade, devido à cápsula proteica feita 

com os aminoácidos 35S da bactéria; na segunda experiência, as bactérias não apresentarão marcação radioativa, uma vez que a 
cápsula viral do bacteriófago, que é quem apresenta 35S, não entra na bactéria atacada.

18. 
A) UUC UUA GGU UAU UGC GUU UUC.
B) 1/3.
C) lisina – asparaginina – prolina – isoleucina – treonina – glutamina – lisina.

19. 
A) serina – alanina – valina – isoleucina – valina.
B) CAU.

20. 
A) As proteínas produzidas pelos extraterrestres em questão poderiam ter, no máximo, 16 tipos diferentes de aminoácidos. Seu código 

genético, formado por pares de bases, permite a formação de apenas 16 códons diferentes. Isso sem considerar a possibilidade da 
existência de um ou mais códons de fi nalização. Nesse caso, não seria possível a produção das proteínas B e C com, respectivamente, 
16 e 19 aminoácidos.

B) A diversidade no planeta Terra seria maior, pois o código genético dos terráqueos é formado por 64 códons, sendo 3 códons de 
fi nalização. Assim, o número de tipos distintos de aminoácidos presentes nos polipeptídeos seria, obviamente, maior.

C) A proteína produzida pela bactéria terrestre não será idêntica ao polipeptídeo alienígena, uma vez que o equipamento ribossômico 
da bactéria que incorporou o gene está capacitado para traduzir códons constituídos por 3 bases nitrogenadas consecutivas.


