
 

 

Tarefa 01 – Professora Sarah 

 
Atenção! Todas das questões devem ser justificadas. 

 
01. Observe as imagens a seguir. 

 
 

Os elementos identificados por I e VI correspondem a locais com grande quantidade do 
ácido ribonucleico ribossômico (RNAr).  

(     ) Certo (     ) Errado 
 

02.  A estrutura do ácido desoxirribonucleico (DNA) está localizada no núcleo das células. Sobre 
o DNA qual é sua principal função?  
a) Portador de uracila e metionina.  
b) Distribuidor de aminoácidos na célula.   

c) Produtor de uracila e guanina.   
d) Transmissor de miosina e timina.   
e) Portador e transmissor da informação genética. 

 
03. A figura ilustra a estrutura molecular do DNA, descrita pela primeira vez em 1953. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Tal organização corresponde a uma molécula formada de 

a) Carboidratos.   
b) Aminoácidos.   
c) Nucleotídeos.   
d) Lipídeos.   
e) Vitaminas. 

 

04.  No que diz respeito à molécula de DNA é correto afirmar:  
a) É formado por cadeias de nucleotídeos.  
b) É formado por cadeias proteicas possui a base nitrogenada Uracila.  
c) Sua pentose é a Ribose.   
d)Não possui Desoxirribose. 

 
05.  Segundo o modelo de DNA proposto por James Watson e Francis Crick, a molécula é 

formada por duas longas cadeias dispostas em forma de dupla hélice. Dada cadeia 
apresenta uma sequência de nucleotídeos formadas por um grupo fosfato, uma 
desoxirribose e uma base nitrogenada que pode ser de quatro tipos:  
a) Adenina (A), uracila (U), citosina (C) e guanina (G).  
b) Adenina (A), uracila (U), fenilalanina (FA) e timina (T).  
c) Adenina (A), alanina (Al), citosina (C) e timina (T).  
d) Guanina (G), uracila (U), citosina (C) e timina (T).  

e) Adenina (A), timina(T), citosina (C) e guanina (G). 
 
06. Um filamento de DNA contém a seguinte sequência bases nitrogenadas: ACTCAAGTGC 

Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita 
complementar:  
a) AGUUCACCAT   

b) ATAAUACGAC   
c) UCTTGUCCTU   
d) TGAGTTCACG   
e) ACTCAAGTGC 


