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Dogma  central da 
Genética Molecular

Genética Molecular

Mesmo antes da estrutura do DNA ser elucidada, os estudos genéticos indicaram que

o material hereditário tinha que apresentar três propriedades principais:

• Possuir conteúdo informacional

• Permitir uma replicação fiel

• Ser capaz de mudar em raras ocasiões

[Propriedades do material genético]

1

2



15/04/2021

2

O dogma central da biologia molecular postulado por Francis Crick evidencia o

mecanismo de transferência da informação genética na célula.

DNA RNA PROTEÍNA

Replicação

Transcrição Tradução

[Dogma central da Biologia Molecular]

Cada uma das moléculas recém-formadas conserva uma 

das cadeias da “molécula-mãe” e produz uma cadeia 

nova, complementar à que lhe serviu de molde.

[Replicação semiconservativa]

3

4



15/04/2021

3

Fita dupla-hélice

Duas cadeias polinucleotídicas 

complementares e antiparalelas.

[DNA]

1. Helicase: desenrola e abre a dupla-hélice em preparação para a replicação do DNA.

Fita líder

Fita tardia

[Enzimas envolvidas]
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2. Primase: sintetiza uma molécula de ácido nucleico que é pareada à fita-molde, à qual a

DNA polimerase pode ligar o primeiro nucleotídeo que fará parte da nova fita.

[Enzimas envolvidas]

3. DNA-polimerase: síntese da cadeia nova (união dos

nucleotídeos) e “revisão”, removendo bases

erroneamente inseridas.

4. DNA-ligase: integra os fragmentos de Okazaki para

formar uma cadeia contínua.

[Enzimas envolvidas]

Toda a síntese ocorre na direção 5’ a 3’. 
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[QUESTÃO 01 –CESPE/CEBRASPE]

A sequência do DNA pode ser mudada devido não somente aos erros de cópia

introduzidos pelas enzimas durante a replicação, mas também aos agentes

ambientais como substâncias químicas mutagênicas e certos tipos de radiação. A

enzima responsável pelas provas de leitura é a

a) DNA polimerase.

b) DNA ligase.

c) RNA polimerase.

d) Helicase.

DNA RNA PROTEÍNA

Replicação

Transcrição Tradução

[Dogma central da Biologia Molecular]
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Síntese do RNA sob o controle do DNA. A fita de DNA serve de molde para a formação

de uma sequência complementar de nucleotídeos de RNA.

A enzima RNA polimerase

catalisa o processo adicionando

os nucleotídeos do RNA em

formação.

[Transcrição]

[Replicação x Transcrição]
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[Transcrição]

Splicing: as sequências intervenientes (íntrons) do pré-RNA são removidas e as

sequências a serem mantidas e expressadas (éxons) são reunidas.

[Processamento do RNAm]
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DNA RNA PROTEÍNA

Replicação

Transcrição Tradução

[Dogma central da Biologia Molecular]

Síntese de um polipeptídio (cadeia de aminoácidos) com informação codificada pelas
trincas de bases nitrogenadas do RNAm.

[Tradução]
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“A mensagem genética está contida em um código triplo, degenerado e (quase)* universal”.

Código triplo: uma sequência de três bases nitrogenadas (códon) específica um aminoácido.

Degenerado: mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido.

Universal: idêntico para todos os organismos (com algumas exceções)*.

[Código genético]

A degeneração do 

código genético atua 

como tampão contra 

mutações deletérias.

UGU

UUU UCU UAU UGC

UUC UCC UAC

UCA Códon

UUA UCG UAA Códons  de parada

UUG UAG de parada

UGG Triptofano

CUU CCU CAU

CUC CCC CAC CGU

CUA CCA CGC

CUG CCG CAA CGA

CAG CGG

AUU AAU AGU

AUC Isoleucina ACU AAC AGC

AUA ACC

Metionina ACA AAA AGA

AUG e códon de ACG AAG AGG

iniciação

GAU Ácido

GUU GCU GAC aspártico GGU

GUC GCC GGC

GUA GCA GAA Ácido GGA

GUG GCG GAG glutâmico GGG

Lis ina Arginina
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U
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G

Leucina Prol ina

Arginina

Glutamina

C

Histidina
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Feni la lanina Tiros ina

Serina

UGA

[O dicionário do código genético]

64 códons
20 aminoácidos possíveis
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[Código genético]

[QUESTÃO 02]

O código genético do DNA se expressa por trincas de bases, que são denominadas

a) aminoácidos.

b) bases nitrogenadas.

c) códons.

d) primers.
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[Ribossomos]

[Código RNA transportador - RNAt]
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[Tradução]

[QUESTÃO 03 –CESPE/CEBRASPE]

A respeito da associação entre o código genético e a síntese de proteínas em
eucariotos, assinale a opção correta.

a) A síntese de proteínas envolve diversos tipos de RNA e o ribossomo.

b) As sequências de proteínas codificadas no DNA e transcritas em RNAm são
suficientes para explicar o funcionamento de toda a atividade biológica nos
organismos vivos.

c) Cada códon presente no DNA define a síntese de uma proteína específica.

d) As proteínas são sintetizadas a partir do molde do DNA.

e) O processo de síntese de proteínas denomina-se transcrição gênica.
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Muitos polipeptídeos são modificados após a tradução com o objetivo de tornar a

proteína funcional.

[Modificações pós-traducionais]

Obrigado!!
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