
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Zé Newton 
 
01. A utilização de extratos naturais tem sido amplamente utilizados no controle de doenças parasitárias 

veiculadas por insetos, como é o caso da 
a) leptospirose 
b) leishmaniose 
c) tricomoniase 
d) hanseniase 
e) tuberculose 

 
02. A doença de Chagas é uma grave protozoose que afeta milhões de pessoas na chamada América da 

América Latina. 
Todos os mecanismos citados podem transmitir essa doença, exceto 
a) saliva do triatomineo contaminado 
b) sangue contaminado 
c) alimento contaminado  
d) via placentária 
e) durante o parto 

 
03. Duas moléculas de DNA de fita dupla, X e Y, possuem o mesmo número de nucleotídeos, distribuídos na 

seguinte proporção: molécula X contém 30 por cento de adenina nucleotídeos, molécula Y contém 30 por 
cento de citosina nucleotídeos. 
Testes de laboratório revelam que a molécula Y é mais estável do que a molécula X. 
Tal fato se explica porque 
a) a citosina é mais estável do que a timina 
b) a molécula X apresenta maior número de ligações de hidrogênio  
c) a molécula Y apresenta maior número de ligações de hidrogênio 
d) a molécula X apresenta maior número de ligações fosfodiester 
e) a molécula Y apresenta maior número de ligações fosfodiester 

 
04. Os retrovírus representam uma importante família de micro-organismos, na qual se inclui o HIV. 

Durante o ciclo reprodutivo desses vírus, ocorre uma marcante diferença, em relação aos demais seres 
vivos 
Essa diferença é chamada 
a) transcrição reversa 
b) tradução reversa 
c) mutação reversa  
d) mutação silenciosa 
e) regulação genética 

 
05. Certos genes de organismos eucariotos são constituídos de exons e introns, sendo que os introns 

a) são transcritos e traduzidos 
b) são transcritos, porém, não são traduzidos 
c) codificam proteínas inativas 
d) codificam proteínas reguladoras 
e) não são transcritos e, consequentemente, não se expressam 

 
06. O código genético corresponde à relação entre a sequência de nucleotídeos, presentes na estrutura de um 

gene, e a sequência de aminoácidos, presentes na estrutura do polipeptídio, cuja síntese é orientada por 
esse gene. 
De que forma o fato de o código genético ser degenerado repercute na pesquisa científica?  
a) viabilizando a criação de organismos transgênicos funcionais 
b) viabilizando a criação de novas espécies vivas 
c) viabilizando a recriação de espécies extintas 
d) impedindo a extinção de espécies ameaçadas 
e) impedindo a ocorrência de mutações genéticas 
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07. O código genético é degenerado, ou seja, certo aminoácido pode ser codificado por diferentes trincas de 
nucleotídeos.  
Qual é a principal repercussão evolutiva dessa propriedade do código genético?  
a) redução da taxa de mutações genéticas 
b) impedimento da expressão de genes mutantes 
c) reduzindo o risco de uma mutação genética ser impactante 
d) acelerando a taxa de mutações genéticas maléficas 
e) reduzindo o risco de extinção de espécies ameaçadas 

 
 


