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Ácidos nucleicos

Genética Molecular

Os cientistas James Watson 

(esquerda) e Francis Crick (direita) e o 

modelo estrutural do DNA que lhes

renderia um Prêmio Nobel em 1962.

[Ácidos nucleicos]
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Macromoléculas orgânicas formadas por nucleotídeos.

Cada nucleotídeo é formado por 

três componentes característicos.

[Ácidos nucleicos]

[QUESTÃO 01 –CESPE/CEBRASPE]

Com relação ao projeto genoma (humano e outros) e às estratégias de

sequenciamento disponíveis, julgue o item seguinte.

01. A molécula de DNA, alvo dos estudos genômicos, é formada pela ligação

sequencial de moléculas denominadas nucleotídeos, que são constituídas por

três componentes: fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. Certo
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[Unidades estruturais]

[Nucleotídeo x Molécula de ATP]
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As bases nitrogenadas são divididas 

em dois grupos: 

• Pirimidinas (bases pirimídicas)

• Purinas (bases púricas) 

[Bases nitrogenadas]

[QUESTÃO 02]

O DNA está presente no núcleo celular e é responsável por carregar as

características genéticas de cada indivíduo. Sabemos que as bases nitrogenadas

são divididas em dois tipos: purinas e pirimidinas. Sobre o DNA, assinale a

alternativa que NÃO apresenta uma base nitrogenada.

a) Adenina.

b) Guanina.

c) Ranitidina.

d) Citosina.

e) Timina.

Medicamento para tratar doenças como refluxo, gastrite e úlcera.
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C5H10O5 C5H10O4

[Pentoses]

DNA
Ácido desoxirribonucleico

RNA
Ácido ribonucleico

Pentose desoxirribose ribose

Bases
nitrogenadas

A, G, C, T A, G, C, U

Cadeia Geralmente dupla Geralmente simples

[Ácidos nucleicos]
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A base nitrogenada timina (ausente no RNA) diferencia-se da

uracila (presente no RNA) pela presença do grupo metila - CH3.

[Timina X Uracila]

No RNA, os nucleotídeos também podem

conter adenina (A), citosina (C) e guanina (G),

mas há uracila (U), em vez de timina (T).

[Estrutura espacial do RNA]
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[Estrutura espacial do DNA]

[Pareamento das bases nitrogenadas]
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[Pareamento das bases nitrogenadas]

Fita dupla-hélice

Duas cadeias polinucleotídicas 

complementares e antiparalelas.

[DNA]
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[Ligação fosfodiéster]

A união de dois nucleotídeos de uma

mesma fita ocorre por meio da ligação

fosfodiéster entre os carbonos 3’ e 5’.

(5’)

(3’)

Erwin Chargaff 
(1905 – 2002)

[Conclusões de Chargaff]
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A quantidade de nucleotídeos purínicos (A + G) é igual a de 

nucleotídeos pirimídicos (T + C).

Erwin Chargaff 
(1905 – 2002)

[Conclusões de Chargaff]

• A quantidade de A + T não é necessariamente igual à de G + C.

• A relação A + T / G + C varia entre as espécies.

Erwin Chargaff 
(1905 – 2002)

[Conclusões de Chargaff]

19

20



15/04/2021

11

[QUESTÃO 03]

O DNA e o RNA são constituídos por moléculas menores, os nucleotídeos, que são
formados por três tipos de substâncias químicas: o fosfato, a pentose e a base
nitrogenada. Sabemos que, no DNA, a pentose é uma desoxirribose, enquanto no
RNA é uma ribose. Em relação às bases nitrogenadas, há diferenças e semelhanças
entre DNA e RNA. No DNA, por conta da fita geralmente dupla, existem relações
entre essas bases. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

a) Em uma fita dupla de DNA, se existe 15% de Citosina, haverá 35% de Timina.

b) Em uma fita dupla de DNA, se existe 15% de Adenina, haverá 15% de Uracila.

c) Em uma fita dupla de DNA, se existe 20% de Guanina, haverá 20% de Adenina.

d) Em uma fita dupla de DNA, se existe 10% de Timina, haverá 20% de Guanina.

[Desnaturação do DNA]
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[QUESTÃO 04 –CESPE/CEBRASPE ]

Acerca de proteínas, enzimas, DNA e RNA, julgue o item subsequente.

01. A desnaturação do DNA pelo rompimento das pontes de hidrogênio ocorre

primeiramente nas ligações entre citosina e guanina. Errado

Uma vez que os pares G –C têm uma 

ligação de H a mais do que os pares A –T, 

são mais estáveis sob tratamento térmico.

[Resumo]
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Obrigado!!
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