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1. (Pucpr 2016)  Entre os diferentes seres vivos existe uma diferença entre a quantidade de 
pares de bases de DNA por célula. De um modo geral, existe um incremento de DNA à medida 
que se progride na escala evolutiva. A discrepância da quantidade de DNA entre os 
organismos vivos é denominada de paradoxo do valor C. O paradoxo do valor C é uma 
consequência direta da comprovação de que a quantidade de DNA nas células dos 
vertebrados está acima do teor mínimo necessário para armazenar a informação genética da 
espécie. O gráfico a seguir mostra a relação de conteúdo de DNA encontrado em diferentes 
organismos. 
 

 
 
De acordo com o texto, conclui-se que o paradoxo do valor C diz respeito ao fato de que:  
a) a maior parte do genoma de uma célula eucariota não é funcional ou apresenta outras 

funções que não a codificação de proteínas.    
b) organismos procariontes apresentam um menor número de pares de bases que organismos 

eucariontes.    
c) peixes apresentam um maior número de pares de bases que os répteis.    
d) a proporção de pares de bases com atividade de biossíntese de proteínas, quando o animal 

se tratar de um mamífero, é de aproximadamente 100%.    
e) no decorrer das mudanças evolutivas, na escala filogenética, houve um aumento na 

quantidade de DNA transcrito.    
   
2. (Ucs 2015)  Alguns anos atrás, o Brasil foi notificado por exportar alimentos processados que 
não continham no rótulo a informação do tipo de carne componente do alimento. A análise 
realizada foi obtida por testes de DNA que identificaram os diferentes tipos de amostras. 
 

Amostras 
Bases nitrogenadas % Relações molares 

A G C T A/T G/C 

1 28,9  17,9  17,8  27,4  1,05  1,00  

2 24  33  33  24  1,00  1,00  

3 12,4  14  14  12,4  1,00  1,00  

4 45,8  2,9  2,9  43,6  1,05  1,00  

 
Com base nas informações da Tabela 1, pode-se afirmar que  
a) todas as amostras são provenientes de diferentes espécies.    
b) a amostra 3 possui o mais alto conteúdo de pares A e T.    
c) a amostra 2 apresenta DNA de fita simples.    
d) as amostras 2 e 3 apresentam alta homologia entre seus DNAs.    
e) a amostra 4 apresenta diferenças em suas bases, pois há presença de Uracil (U).    
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3. (Ufpr 2015)  Um pesquisador injetou uma pequena quantidade de timidina radioativa 

3( H timidina)  em células com o propósito de determinar a localização dos ácidos nucleicos 

sintetizados a partir desse nucleotídeo, utilizando uma técnica muito empregada em biologia 
celular, a autorradiografia combinada com microscopia eletrônica.  
 
Assinale a alternativa que apresenta os dois compartimentos celulares nos quais o pesquisador 
encontrará ácidos nucleicos radioativos.   
a) Núcleo e mitocôndrias.     
b) Citosol e mitocôndrias.     
c) Núcleo e retículo endoplasmático.     
d) Citosol e retículo endoplasmático.     
e) Peroxissomos e retículo endoplasmático.    
   
4. (Ucs 2015)  O invento do microscópio possibilitou o grande avanço da ciência, 
principalmente a citogenética. Segundo a charge abaixo, pode-se inferir, através de análises 
citogenéticas, a procedência das células. 
 

 
 
Assinale a alternativa que está de acordo com a análise feita pelo cientista na charge acima.  
a) É possível confirmar a procedência de qualquer célula independente de sua origem.    
b) Como todas as células provêm de uma divisão meiótica, sua carga genética é idêntica à do 

progenitor.    
c) A espermatogônia, na gametogênese masculina, é a célula final do processo responsável 

pela doação da carga genética.    
d) Toda célula contém o material genético de células preexistentes, devido ao modelo de 

duplicação semiconservativa do DNA.    
e) A recombinação genética das células gaméticas dos parentais evita a identificação da 

origem.    
   
5. (Pucrs 2013)  Se compararmos as sequências de DNA de duas pessoas, veremos que são 
idênticas   
a) apenas nos cromossomos autossômicos.     
b) apenas no cromossomo mitocondrial.     
c) no cromossomo X, se forem de duas mulheres.     
d) no cromossomo Y, se forem de dois homens.     
e) em tudo, se forem de gêmeos monozigóticos.    
   
6. (Ufrgs 2013)  Sabe-se que a replicação do DNA é semiconservativa.  
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Com base nesse mecanismo de replicação, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo. 
 
(     ) O DNA original atua como molde, e cada novo DNA possui uma fita antiga e outra nova. 
(     ) Os quatro ribonucleosídeos trifosfatados, dATP, dGTP, dCTP e dUTP, devem estar 

presentes. 
(     ) O DNA deve ser desnaturado (desenrolado) para tornar-se acessível ao pareamento das 

novas bases. 
(     ) A enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos novos de acordo com o molde de DNA. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – F – F.    
b) F – V – V – V.    
c) V – F – V – V.    
d) F – V – F – F.    
e) F – F – F – V.    
   
7. (Ufrgs 2012)  Darwin sofreu durante a maior parte de sua vida adulta de uma doença 
debilitante que pode ter sido a Síndrome dos Vômitos Cíclicos (SVC). A hipótese corrente 
sugere que a doença seja provocada por uma mutação mitocondrial já descrita na literatura. 
Sabe-se que a mãe e o tio materno de Darwin apresentavam os mesmo sintomas que ele. 
Sabe-se, também, que Darwin era casado com uma prima em primeiro grau, que não 
apresentava a síndrome, e que o casal teve vários filhos e filhas, não havendo nenhum 
sindrômico entre eles.  
 
Com base no exposto acima, assinale a alternativa correta.  
a) A SVC pode ter padrão de herança dominante ligado ao sexo.    
b) A inexistência de filhos sindrômicos está de acordo com a hipótese da origem mitocondrial 

da doença de Darwin.    
c) De acordo com a hipótese da origem mitocondrial, tanto a avó quanto o avô materno de 

Darwin podem ter passado a síndrome para seus filhos.    
d) A consanguinidade entre Darwin e sua esposa sustenta a hipótese de herança mitocondrial 

da síndrome.    
e) De acordo com a hipótese da origem mitocondrial da síndrome, todas as filhas de Darwin 

devem ser portadoras do gene mutado.    
   
8. (Ufrgs 2012)  Os ácidos nucleicos são polímeros que atuam no armazenamento, na 
transmissão e no uso da informação genética.  
 
Com base na estrutura e função destes polímeros, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo.  
 
(     ) Seus monômeros são denominados nucleotídeos.  
(     ) Seus monômeros estão unidos por meio de ligações fosfodiésteres.  
(     ) Suas bases nitrogenadas estão diretamente ligadas aos fosfatos.  
(     ) Suas bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas.  
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – F – V.    
b) V – F – V – F.    
c) F – V – V – F.    
d) F – F – V – V.    
e) V – F – F – V.    
   
9. (Unioeste 2012)  Em uma das fitas de DNA de uma espécie de vírus encontram-se 90 
Adeninas e 130 Citosinas. Sabendo-se ainda que nesta fita ocorre um total de 200 bases 
púricas e 200 bases pirimídicas, assinale a alternativa correta.  
a) Na dupla fita de DNA ocorrem 180 Adeninas.    
b) Na dupla fita de DNA ocorrem 140 Guaninas.    
c) Na fita complementar ocorrem 300 bases púricas e 100 bases pirimídicas.    
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d) Na fita complementar ocorrem 70 Adeninas e 110 Citosinas.    
e) Não é possível determinar a composição de bases nitrogenadas da fita complementar.    
   
10. (Unisinos 2012)  Em 1953, James Watson e Francis Crick descreveram a estrutura do DNA 
(ácido desoxirribonucleico). O DNA armazena as informações genéticas que coordenam o 
desenvolvimento e o funcionamento dos seres vivos em unidades chamadas genes. Sua 
estrutura é formada por um longo polímero de unidades simples de nucleotídeos (monômeros), 
e sua cadeia principal, por moléculas de açúcares e fosfato intercaladas, unidas por ligações 
fosfodiéster. Ligada a cada molécula de açúcar, está uma das quatro bases nitrogenadas, cuja 
sequência, ao longo da molécula de DNA, constitui a informação genética. A leitura dessas 
sequências é realizada pelo RNA mensageiro (ácido ribonucleico), que copia parte da cadeia 
de DNA por um processo chamado transcrição, e, posteriormente, a informação contida neste 
é “traduzida” em proteínas pela tradução. Embora a maior parte do RNA produzido seja 
utilizada na síntese de proteínas, pode também ter função estrutural (RNA ribossômico), que 
faz parte da constituição dos ribossomos. 
 
Das bases nitrogenadas listadas abaixo, qual ocorre exclusivamente na estrutura do DNA?  
a) Adenina    
b) Uracila    
c) Timina    
d) Guanina    
e) Citosina    
   
11. (Ifsul 2011)  Em 1962, o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi concedido aos cientistas 
Francis Crick, Maurice Wilkins (britânicos) e James Watson (norte-americano) por suas 
pesquisas que determinaram a estrutura molecular do DNA. 
 
Sobre o DNA, são feitas as seguintes afirmativas: 
I. Possui estrutura em dupla hélice, encontrada no núcleo celular, e sua importância reside no 

fato de que ele carrega os genes. 
II. No emparelhamento das fitas de DNA; se em uma fita tivermos a sequência de bases 

AATTTCG, na outra teremos TTAAAGC. 
III. É formado por uma pentose denominada desoxiribose e pelas bases nitrogenadas adenina, 

timina, citosina, guanina e uracila. 
IV. Em alguns vírus, são encontrados ácidos nucleicos do tipo DNA espalhados no citoplasma 

viral. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.    
b) I, II e III.    
c) III e IV.    
d) I, III e IV.    
   
12. (Uel 2011)  Em 1953, James Watson e Francis Crick elucidaram a estrutura tridimensional 
da dupla hélice de DNA e postularam que o pareamento específico de bases nitrogenadas 
sugere um possível mecanismo de cópia para o material genético. 
 
Baseado neste postulado, o processo de duplicação do DNA é considerado como sendo 
semiconservativo porque:  
a) A dupla-hélice original permanece intacta e uma nova dupla-hélice é formada.    
b) Os dois filamentos da dupla-hélice original se separam e cada um serve como molde para 

uma nova fita.    
c) Ambos os filamentos da dupla-hélice original se fragmentam e servem como moldes para 

síntese de novos fragmentos.    
d) Um dos filamentos da dupla-hélice original serve de cópia para as duas fitas de DNA.    
e) Os filamentos da dupla-hélice original permutam as suas fitas para servirem de cópias de 

DNA.    
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13. (Ufsm 2010)  Milhares de anos após o último mamute lanoso caminhar sobre a tundra, os 
cientistas conseguiram sequenciar 50% do genoma desse animal extinto, recuperando boa 
parte do seu material genético. 
 

 
 
Sobre o DNA, é possível afirmar: 
 
I - Na molécula do DNA, são encontradas as quatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, 

citosina e timina. 
II - A ligação entre as bases complementares da dupla fita do DNA é feita através de pontes de 

hidrogênio. 
III - Se, no filamento de DNA, houver a sequência TTTCCATGT, haverá, no seu filamento 

complementar, a sequência AAAGGUACA. 
 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas I e II.    
c) apenas II.    
d) apenas I e III.    
e) apenas II e III.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Além de difundir o conhecimento, o biólogo deve gerar novos conhecimentos. Isto é, deve 
investigar e descobrir como funciona a vida em todos os seus níveis de organização, para que 
essas informações venham a compor os conteúdos dos livros didáticos de biologia. A(s) 
questão(ões) relaciona(m)-se a pesquisas na área da Biologia. Para resolvê-la(s), leia as 
informações a seguir.  
 
 
14. (Pucrs 2010)  Na pesquisa 4, uma fita-dupla de DNA de leveduras foi construída usando-se 
isótopos pesados. Depois disso, essa fita-dupla passou por um ciclo de replicação, no qual foi 
permitido que as novas fitas de DNA fossem construídas com isótopos leves. 
Comparando-se o peso das amostras de DNA antes e depois da replicação, verificou-se que, 
devido à replicação  
a) conservativa, preservam-se as fitas-duplas de DNA pesadas e produzem-se novas fitas 

leves.    
b) conservativa, formam-se novas fitas-duplas de DNA com cadeias leves entremeadas em 

cadeias pesadas.    
c) dispersiva, produzem-se novas fitas-duplas de DNA com cadeias leves intercaladas em 

cadeias pesadas.    
d) semiconservativa, as novas fitas-duplas de DNA ficam mais leves que a fita-dupla original.     
e) semiconservativa, formam-se novas fitas-duplas de DNA apenas com cadeias leves.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
O paradoxo do valor C diz respeito ao fato de que a maior parte do genoma dos eucariotos não 
é funcional (introns) ou apresenta outras funções diferentes da codificação das proteínas.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Todas as amostras são provenientes de diferentes espécies, porque todas apresentam a 

relação A T / G C   diferentes entre si.   

 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 

A timidina radioativa 3( H timidina)  será incorporada ao DNA nuclear e mitocontrial.   

 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
A identificação da origem das células é feita pelo sequenciamento das bases nitrogenadas de 
seu DNA nuclear, pois todas possuem o material genético de células preexistentes, devido ao 
modo semiconservativo de duplicação do DNA.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
Os gêmeos monozigóticos, ou univitelínicos, são geneticamente idênticos por terem se 
formado de um único óvulo fertilizado.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
A replicação semiconservativa do DNA caracteriza-se por ter cada fita parental como molde 
para a nova fita, e cada um dos dois novos DNAs possuir uma fita velha e outra nova. Os 
quatro deoxirribonucleosídeos trifosfatados que devem estar presentes são os citados com 
exceção de dUTP, que deve ser substituído por dTTP. Para que ocorra a replicação do DNA, o 
mesmo deve ser desnaturado para separar as duas fitas-molde, e a enzima DNA polimerase é 
a responsável pelo aporte de novos nucleotídeos, de acordo com o molde determinado.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
Darwin não pode ter transmitido a síndrome aos seus filhos, pois eles herdaram as 
mitocôndrias da mãe, não portadora da SVC.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
Em nucleotídeos formadores dos ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas estão ligadas ao 
açúcar, ribose ou desoxirribose.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D]  
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No DNA, são bases púricas: adenina e guanina, e bases pirimídicas: citosina e guanina.  
Se na fita em questão ocorrem 90 adeninas, então haverá 110 guaninas (total de 200 púricas) 
nesta mesma fita há 130 citosinas e 70 timinas (total de 200 pirimídicas). A partir dessas 
informações, encontraremos na fita complementar 70 adeninas e 110 citosinas.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
A base pirimídica timina aparece na molécula de DNA.   
 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
 
O DNA é formado por duas cadeias polinucleotídicas pareadas e antiparalelas. As bases 
nitrogenadas presentes nessa macromolécula são: adenina, timina, guanina e citosina. 
Os vírus são micro-organismos acelulares desprovidos de membrana plasmática, citoplasma 
ou núcleo. Eles são constituídos, basicamente, por uma cápsula proteica revestindo o material 
genético composto por DNA ou RNA.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
A replicação semiconservativa do DNA envolve a separação das cadeias da molécula mãe que 
servirão de molde para a produção das cadeias complementares. Nesse processo, as 
moléculas de DNA filhas conservam, cada uma, a metade da molécula mãe.   
 
Resposta da questão 13: 
 [B] 
 
A fita complementar ao seguimentos de DNA com a sequência dada é AAAGGTACA.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D] 
 
A duplicação do DNA é semiconservativa. Isso significa que cada uma das moléculas formadas 
conserva uma das cadeias da molécula original, formando uma cadeia nova complementar. 
Assim, espera-se que as novas moléculas fiquem mais leves que a molécula original.   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 04/04/2016 às 16:08 
Nome do arquivo: angelo bio 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............ 148926 ..... Média ............ Biologia......... Pucpr/2016 .......................... Múltipla escolha 
   
2 ............ 143585 ..... Média ............ Biologia......... Ucs/2015 ............................. Múltipla escolha 
   
3 ............ 136450 ..... Média ............ Biologia......... Ufpr/2015............................. Múltipla escolha 
   
4 ............ 143586 ..... Média ............ Biologia......... Ucs/2015 ............................. Múltipla escolha 
   
5 ............ 127461 ..... Média ............ Biologia......... Pucrs/2013 .......................... Múltipla escolha 
   
6 ............ 126014 ..... Média ............ Biologia......... Ufrgs/2013 ........................... Múltipla escolha 
   
7 ............ 112559 ..... Média ............ Biologia......... Ufrgs/2012 ........................... Múltipla escolha 
   
8 ............ 112532 ..... Elevada ........ Biologia......... Ufrgs/2012 ........................... Múltipla escolha 
   
9 ............ 119114 ..... Elevada ........ Biologia......... Unioeste/2012 ..................... Múltipla escolha 
   
10 .......... 116759 ..... Média ............ Biologia......... Unisinos/2012 ...................... Múltipla escolha 
   
11 .......... 103277 ..... Média ............ Biologia......... Ifsul/2011 ............................. Múltipla escolha 
   
12 .......... 103066 ..... Média ............ Biologia......... Uel/2011 .............................. Múltipla escolha 
   
13 .......... 96080 ....... Baixa ............ Biologia......... Ufsm/2010 ........................... Múltipla escolha 
   
14 .......... 97250 ....... Baixa ............ Biologia......... Pucrs/2010 .......................... Múltipla escolha 
   


