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Lista 02 

 

01. Em Maio de 1999, um estudo publicado na revista Nature (v.399,p.316) tentou esclarecer se a famosa ovelha 
Dolly, clonada a partir de uma célula somática (não embrionária) de uma ovelha adulta, já nasceu velha ou não. 
O resultado sugeriu que o DNA de Dolly era velho, ou seja, que o seu tamanho, que diminuiu a cada duplicação, 
era compatível com o tamanho do DNA de ovelhas de 6 anos. Entretanto, exames clínicos não encontraram 
nenhum sinal de envelhecimento precoce, ou seja, a certeza sobre se Dolly realmente nasceu velha só viria com 
o tempo. 
 

Considere a seguinte sequência de uma fita molde de DNA. 
 

3’ A C T G G A T T G A G C C T A  5’ 
 

a) Escreva a sequência da fita de DNA resultante da duplicação deste molde.  
b) Escreva a sequência da fita de RNA resultante da transcrição deste molde.  
c) Nessa fita molde, quantos nucleotídeos estão representados? E quantos aminoácidos irão compor a proteína 

formada considerando que a tradução já foi iniciada? 
 
02. Pesquisadores estão estudando a utilização da técnica de silenciamento gênico por RNA de interferência (RNAi) 

no combate a pragas agrícolas. Sintetizada em laboratório, a molécula de RNAi é programada para inativar 
genes específicos de pragas e patógenos. Nas células desses organismos, a molécula de RNAi se associa a um 
conjunto de enzimas e fragmenta a molécula de RNA mensageiro, de modo que o ribossomo não realiza a sua 
função. Os pesquisadores estão desenvolvendo plantas transgênicas capazes de sintetizar moléculas de RNAi. 
Quando o inseto-praga se alimenta dessas plantas adquire o RNAi produzido pelo vegetal e morre pela 
inativação de genes vitais ao seu metabolismo. 
a) Suponha que um pesquisador tenha sintetizado três moléculas de ácidos nucleicos: 

1 – TCGTCAGTCCGGAAG; 
2 – ACGACCGTCGCGACC; 
3 – GAUGCAGUCGCGAGG. 
Qual deles pode atuar como RNAi? Justifique a sua escolha. 

b) Cite as três modificações que a molécula de RNAm em uma célula eucariótica sofre antes de sair do núcleo. 
 
03. A figura abaixo representa os passos envolvidos na síntese de novas proteínas. 

 

 
 

a) Identifique o que representam I, II, III, IV e V, na figura.  
b) Informe como são denominados os processos indicados pelos números 1 e 2.  
c) Descreva a função das estruturas III e IV, representadas em 2. 
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04. Um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima é codificado pelo RNAm: 
 

…UGG-AGU-CCA-UCA-CUU-AAU-GCA… 
 

 
 

Usando as informações da tabela de códons: 
a) Justifique a afirmação: “O código genético é degenerado”. 
b) Determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima considerando que a tradução já foi iniciada. 
c) Escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento dessa enzima ativa. 

 
05. Observe a tabela a seguir: 
 

 
 

Abreviatura dos aminoácidos: 
Phe=fenilalanina; His= histidina; Leu=leucina; Gin=glutamina; 
Ile-isoleucina; Asn=aspargina; Met=metionina; Lys=lisina; 
Val=valina; Asp=ácido aspártico; Ser=serina; Glu=ácido glutâmico; Pro=prolina; 
Cys=cisteína; Thr=treonina; Trp=triptofano; 
Ala=alanina; Arg=arginina; Tyr=tirosina; Gly=glicina. 
* A abreviatura “Pare” corresponde aos códons de parada. 
 

Considere a seguinte sequência de bases nitrogenadas da fita molde do DNA: 
3´ TAGGCTAATGCTCGTATT 5´ 

 

A partir das informações apresentadas, responda: 
a) Qual será a sequência de bases nitrogenadas na fita complementar (5´ -> 3´) do DNA? 
b) A transcrição gênica formará quantos códons e quais são eles? 
c) A tradução sintetizará quais aminoácidos considerando que a tradução já tenha iniciado? 

 

06. Usando a tabela do código genético, é possível deduzir a sequência de aminoácidos de uma proteína a partir da 
sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro que a codifica. 
a) Indique se é possível, dada a sequência de aminoácidos de uma proteína de um eucarioto, deduzir a 

sequência de seu gene. Justifique sua resposta. 
b) No processo de replicação do DNA, cite as quatro principais enzimas atuantes nessa etapa. 
c) No processo de transcrição gênica, cite a principal enzima atuante nessa etapa. 


