
 

 

Tarefa Mínima 07 – 9º Ano – Biologia 

Prof. Sarah 
 
01. Explique como é possível células do mesmo organismo, ou seja, com mesmo material genético, terem 

morfologia e funções distintas. 
 
02. Leia o texto a seguir e faça o que se pede.  
 

Pesquisa conclui sequenciamento do genoma do caramujo da esquistossomose 
 

Um grupo de 118 pesquisadores de 11 países, dos quais 15 do Brasil, que trabalharam na Fundação 
Oswaldo Cruz de Minas Gerais (Fiocruz Minas), conseguiu fazer o sequenciamento do genoma do 
Biomphalaria glabrata, espécie de caramujo hospedeiro intermediário do verme que causa a 
esquistossomose. A doença afeta cerca de 240 milhões de pessoas no mundo. [...] 

A disponibilidade do genoma para a comunidade científica abre um caminho importante para que se 
trabalhem os genes que estão nesse genoma e que levem ao controle desse molusco ou possam torná-lo 
resistente à infecção ao Schistosoma mansoni, causador da doença. [..] 

 

Por Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro 

 

a) de acordo com a notícia, os pesquisadores sequenciaram o genoma de um ser vivo, no caso um 
caramujo. Explique o que isso significa. 

b) Explique o que são genes. 
 
03. As atividades celulares são orientadas pelas informações contidas no DNA, que são decodificadas em 

proteínas através dos mecanismos de transcrição e tradução. O que faz uma baleia parecer uma baleia são 

suas proteínas. Assim, as proteínas determinam as funções vitais da baleia, como de todos os seres vivos. 
Para ditar o desenvolvimento de um organismo, a informação do DNA deve, de algum modo, ser convertida 
em proteínas. Esta conversão ocorre porque o DNA contém um código genético para os aminoácidos que 
compõem as proteínas. Neste código, cada aminoácido é representado por uma sequência de pares de 
bases, e esta sequência é refletida na sequência de aminoácidos reunidos em uma cadeia proteica. Assim, 
traduzir o código genético significa passar o código de sequência de bases para uma sequência de 
aminoácidos. Deste modo, o DNA É decodificado na forma de uma proteína estrutural ou enzimática que, 

por sua vez, é responsável por uma característica do organismo.  
Podemos afirmar que: 
I. Esta decodificação se faz através da leitura de sequências de três nucleotídeos, chamados códons, que 

especificam aminoácidos. 
II. Os códons diferem entre diferentes grupos de seres vivos; há códons que não codificam aminoácidos.  
III. A decodificação ocorre no citoplasma celular, em estruturas chamadas ribossomos, a partir de uma fita 

simples de DNA que deixa momentaneamente o núcleo somente para tal função.  

IV. Cada códon traduz apenas um aminoácido. 

V. Alguns aminoácidos são codificados por mais de um códon. A isto chamamos degeneração do código, o 
que possivelmente traz maior estabilidade contra mutações no DNA. 

 
Identifique e corrija as afirmações que estão erradas. 
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04. Observe a imagem abaixo: 

 
 
a) Como é denominado esse processo? 
b) Onde ocorre? 
c) O que é um códon e o que ele determina? 

 
05. Conceitue “start códon” e “stop códon”. 
 
 


