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BIOTECNOLOGIA  9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 24 – Atividades 

 
01. As células-tronco atualmente são conhecidas pelo seu potencial de tratar algumas doenças e pela 

esperança de que possam tratar outras. Cerca de 100 diferentes doenças relacionadas com o 
sangue, por exemplo, são tratadas pelo uso dessas células. Analise as alternativas a seguir e 
marque aquela que indica a característica presente nas células-tronco que ajuda no tratamento de 
tantas enfermidades. 
a) As células-tronco apresentam capacidade de multiplicação e diferenciação e substitui células 

doentes por células saudáveis. 
b) As células-tronco apresentam capacidade de aumentar de tamanho, ocupando o local das células 

doentes. 
c) As células-tronco apresentam capacidade de modificar o genótipo de células doentes. 
d) As células-tronco apresentam capacidade de destruir células doentes pelo processo de fagocitose. 
e) As células-tronco apresentam capacidade de causar a desdiferenciação dos tipos celulares doentes. 

 
02. As células-tronco possuem alto poder de diferenciação. Alguns tipos de células-tronco, no entanto, 

apresentam potencial reduzido quando comparados com outros tipos dessas células. A célula-tronco 
capaz de se diferenciar em qualquer tipo celular, incluindo tecidos e anexos embrionários é a 
a) totipotente. 
b) pluripotente. 
c) pluripotente induzida. 
d) multipotente. 
e) megapotente. 

 
03. Recentes avanços em biologia molecular, microscopia eletrônica, imunologia e estudo do 

comportamento vêm permitindo uma extensiva análise científica do cérebro, que viabiliza o 
desenvolvimento de técnicas promissoras para a cura de doenças degenerativas do tecido nervoso. 
Após a análise das afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta: 
I. O uso de células-tronco para repor células mortas em áreas lesionadas do cérebro já é uma 

técnica viável para o tratamento de certas patologias. 
II. Os transplantes neurais podem trazer a cura para doenças como Mal de Parkinson e Alzheimer. 
III. Células-tronco são células imaturas capazes de gerar células-filhas diferenciadas, as quais 

podem gerar quaisquer tipos de células existentes no organismo, nos diversos tecidos e órgãos, 
inclusive as do sistema nervoso. 

 
a) As afirmativas I e II estão corretas.     b) As afirmativas I e III estão corretas.  
c) As afirmativas II e III estão corretas.     d) Nenhuma afirmativa está incorreta.  

 
04.“Com a aprovação da Lei de Biossegurança no Senado Federal, de contrabando com os transgênicos 

foi autorizado também o uso, na pesquisa, de células-tronco de embriões humanos, ainda que 
somente os já disponíveis há três anos em clínicas de fertilização assistida”. 

 

(Folha de São Paulo, p. B 2, 07 de outubro de 2004, adaptado). 
 

No tocante às células-tronco e à sua utilização, assinale o que for correto. 
01. Células-tronco totipotentes ou embrionárias são células que têm a capacidade de dar origem a 

qualquer um dos diferentes tecidos que formam o corpo humano. 
02. No momento da fecundação, começam as divisões celulares e surgem as células totipotentes, 

que permanecem no indivíduo pelo resto da vida. 
04. A clonagem terapêutica é uma técnica que não permite a obtenção de células-tronco 

embrionárias para fabricar tecidos. 
08. As células internas do blastocisto são pluripotentes, pois dão origem às células-tronco 

embrionárias e àquelas que vão formar a placenta e demais anexos embrionários. 
16. Os humanos adultos conservam células, por exemplo na medula óssea, que têm a capacidade de 

diferenciar-se em vários tecidos, mas não em todos. 
32. As células tronco totipotentes podem se diferenciar em qualquer um dos 216 tipos de células 

humanas e ainda formar qualquer anexo embrionário (placenta, córion, alantoide, saco vitelínico 
e âmnio). 
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05. O grande fato científico anunciado em 1997 foi o nascimento da ovelha Dolly, o primeiro clone de um 
animal adulto. Seu criador, o escocês Ian Wilmut, anunciou que utilizou o óvulo e uma célula de 
glândula mamária de ovelha para obter o clone.  Sobre este fato está correto afirmar:  
a) Foram utilizadas duas células germinativas.  
b) Foram utilizadas duas células somáticas.  
c) Foi implantado um núcleo de uma célula somática em uma célula germinativa.  
d) Foram utilizados o núcleo de uma célula germinativa e o citoplasma de uma célula somática.  
e) Houve a fusão dos núcleos de uma célula somática e de uma célula germinativa.  

 
06. A égua, o jumento e a zebra pertencem a espécies biológicas distintas que podem cruzar entre si e 

gerar híbridos estéreis. Destes, o mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento entre o 
jumento e a égua. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso: o 
núcleo de uma célula somática de um jumento foi transplantado para um óvulo anucleado da égua e 
o embrião foi implantado no útero de uma zebra, onde ocorreu a gestação. O animal (clone) 
produzido em tal experimento terá, principalmente, características genéticas: 
a) de égua.     b) de zebra.      c) de mula. 
d) de jumento.    e) das três espécies. 

 
07. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um 

indivíduo idêntico ao que o originou. Algumas vezes ela é realizada para produzir células-tronco para 
o tratamento de algumas enfermidades. Esse último tipo de clonagem é conhecido por: 
a) clonagem in vitro.   b) clonagem reprodutiva.   c) clonagem multiplicadora. 
d) clonagem terapêutica.  e) clonagem reparadora. 

 
08. Leia a tira que segue. 
 

 
 

Considere as assertivas abaixo sobre Engenharia Genética. 
I. Utiliza um conjunto de técnicas de biologia molecular para a manipulação e a produção de 

moléculas de DNA recombinantes. 
II. A transgenia propicia a inserção de um gene no genoma de um organismo através de um veículo 

(carreador) de clonagem, resultando em organismos transgênicos, também chamados 
geneticamente modificados. 

III. O caráter universal do código genético confere aos cientistas a possibilidade de manipulação e de 
criação de organismos geneticamente modificados. 

 
Quais são corretas? 
a) Apenas I.     b) Apenas III.      c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.    e) I, II e III. 

 
09. Escolha a alternativa que apresenta um exemplo de transgenia. 

a) Incorporação e expressão de gene humano que codifica insulina por bactérias. 
b) Desenvolvimento de um organismo completo a partir de uma célula somática. 
c) Organismo que apresenta tanto estruturas reprodutoras masculinas quanto femininas. 
d) Gene que sofreu mutações, originando múltiplos alelos para um mesmo lócus. 
e) Organismo mais vigoroso, com muitos genes em heterozigose, resultante do cruzamento de 

duas variedades puras distintas. 
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10. 
A reforma da natureza 

 

Em termos de cardápio diário, preocupação de longo prazo têm os ingleses. Nos últimos anos, o 
país vem consumindo cada vez mais alimentos geneticamente modificados, a chamada comida GM. 
Esses alimentos (...) têm seu código genético alterado para ficarem mais viçosos ou resistentes a 
herbicidas e pragas. 
 

Vegetais modificados geneticamente são considerados transgênicos. Sua obtenção se dá com: 
a) o cruzamento de duas espécies distintas. 
b) a incorporação de RNAm na célula zigoto das espécies. 
c) a seleção de DNA mais adaptado existente numa determinada espécie. 
d) a introdução de proteínas em genomas das células dos vegetais já formados. 
e) a adição de DNA exógeno manipulado, da mesma espécie ou de outra espécie no genoma da 

espécie em estudo. 
 
11. Com o atual avanço da tecnologia envolvendo a Biologia Molecular, a polícia pode contar com 

inúmeras técnicas seguras que auxiliam na solução de crimes. Após um homicídio, a polícia forense 
foi chamada para fazer a perícia na cena do crime e encontrou amostras biológicas que 
possibilitaram a realização de testes com o uso de enzimas de restrição. A imagem a seguir 
representa um gel de eletroforese com os resultados da análise feita com três amostras diferentes: 
uma amostra coletada de material biológico encontrado no local do crime, uma amostra coletada no 
corpo da vítima e outra amostra coletada nos suspeitos de terem cometido o crime. 

 

 
 

Legenda: 
A – Marcador de peso molecular para referência 
Susp. + vit – amostra dos suspeitos conjuntamente 
com a amostra da vítima. 
Amostra – amostra coletada no local do crime 
Vítima – amostra da vítima 

 
Analisando a imagem, conclui-se: 
a) A imagem gerada fornece informações suficientes para definir que o culpado do crime é o 

suspeito 1. 
b) O padrão de bandas do gel indica dois possíveis culpados para o crime: os suspeitos 1 e 3. 
c) O suspeito 2 é culpado, por apresentar duas bandas coincidentes com a amostra coletada no 

local do crime. 
d) O teste usando amostras do suspeito e da vítima, conjuntamente, indica o suspeito 3 como 

culpado. 
e) Todos os suspeitos compartilham bandas com a vítima, portanto, não é possível definir quem é o 

culpado. 
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12. Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame 
de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão 
com bandas de DNA comparadas a do bebê. 

 

 
 
Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 


