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01. Leia o texto a seguir. 

 
Pesquisadores discutem ganhos e riscos da alteração do DNA humano 

 
CRISPR (sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas interespaçadas regularmente e agrupadas): 
ocorre quando uma bactéria é atacada por um vírus e sobrevive, ela guarda pequenos trechos do código 
genético dele para identificá-lo. Caso haja um novo ataque do vírus, a bactéria libera uma proteína 
chamada “Cas”, que corta o DNA do invasor como uma tesoura. 
Essa combinação (CRISPR para identificação e Cas para ataque) pode ser usada para cortar qualquer 
molécula de DNA, não só as de vírus. Pesquisadores do MIT e de Harvard perceberam isso, e tiveram a 
ideia de usar o método para editar DNA humano — cortando fora mutações indesejáveis e trocando por 
substitutos saudáveis. 
A técnica é qualificada como “poderosíssima” por Oswaldo Keith Okamoto, docente do Departamento de 
Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências (IB) da USP. “Você pode modificar o genoma de 
uma célula, como um embrião, e colocá-la no útero de um animal, para gerar outro animal geneticamente 
modificado com aquela mutação ou com a correção da mutação. Isso já foi feito, por exemplo, em um 
roedor, gerando uma descendência com o gene corrigido”, explica. 
No teste, foi corrigido um gene responsável pela cegueira em ratos, mas, com a correção, vieram mais de 
1,5 mil mutações acidentais em nucleotídeos únicos e 100 exclusões ou inserções de maior porte, 
envolvendo trechos com mais de uma letra, já que existe a possibilidade de que a técnica CRISPR/Cas 
acabe atacando sem querer outros trechos de DNA. 

(Adaptado de: HEBMÜLLER, P. Jornal da USP. Publicado em Ciências,  
USP Online. Destaque por Redação em: 24 abr. 2015. 

Disponível em: <http://www5.usp.br/90912/pesquisadores-discutem- 
ganhos-e-riscos-da-alteracao-do-dna-humano/>. 

Bruno Vaiano, Revista Superinteressante. 1 jun. 2017.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir. 
a) Qual o aspecto positivo e o negativo do uso dessa técnica na terapia gênica? 
b) Suponha que o gene envolvido na cegueira em ratos seja constituído de 1000 pares de base (pb). 

Destes 1000 pb, 200 correspondem à Adenina. 
Qual a quantidade de cada uma das bases nitrogenadas nesse gene? 
Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução deste item. 

 
02.  

 
 

O ácido desoxirribonucleico, DNA, é uma macromolécula que carrega informações genéticas necessárias 
para a reprodução e desenvolvimento das células. Essa substância química é constituída por duas cadeias 
polinucleotídicas formadas por grupos fosfato e açúcar desoxiribose alternados, com bases orgânicas 
ligadas às moléculas de açúcar e interligadas duas a duas, de maneira específica, como a interação entre a 
guanina e a citosina, representada de maneira simplificada na figura. 
 
Considerando essas informações e a figura, identifique o tipo da interação intermolecular entre a guanina e 
a citosina e o tipo da interação que une os átomos de nitrogênio e hidrogênio, nas bases orgânicas, 
destacando qual dessas interações é a mais fácil de ser “rompida”, justificando a sua resposta. 
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03. Considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação e que apresente 16% de bases nitrogenadas de 
citosina. 
Determine os percentuais de guanina e de timina encontrados nessa molécula, justificando suas respostas. 

 
04. A maioria das células eucarióticas é diploide; seus dois conjuntos de cromossomos podem ser dispostos em 

pares de homólogos. Por outro lado, as células eucarióticas haploides contêm um único conjunto de 
cromossomos. Na espécie humana, é possível encontrar tanto células diploides, como células haploides. 
Indique os tipos celulares que exemplificam o genoma haploide e diploide, respectivamente, na espécie 
humana. 

 
05. Em setembro de 1957, após os primeiros experimentos que culminaram na determinação da estrutura 

tridimensional do DNA, o cientista Francis Crick fez a seguinte declaração: 
 

É difícil resistir à conclusão de que o DNA é material genético. Se este for o caso, nosso problema é 
aprender como o DNA reproduz a si mesmo [....]. A ideia básica é que duas cadeias de DNA, que se 
encaixam como uma mão em uma luva, são separadas de alguma forma e a mão então serve como molde 
para uma nova luva, enquanto a luva atua como molde para uma nova mão. Consequentemente, teremos 
duas mãos usando luvas onde havia apenas uma. Em termos químicos, imaginávamos que os monômeros 
fornecidos pela célula se alinham ao longo da cadeia molde com bases complementares formando pares. 

SCHLENOFF, Daniel C., O Progresso de Crick. Scientific American Brasil,  
São Paulo, ano 6, n. 64, set. 2007. p. 10. [Adaptado] 

 
Tendo como base a declaração de Crick, explique o processo de duplicação semiconservativa do DNA. 

 
06. Em uma pesquisa, cientistas extraíram amostras de DNA de três espécies diferentes e determinaram suas 

relações 
)TA(

)CG(




 apresentadas na tabela abaixo. 
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Em seguida, aqueceram-se as amostras e mediu-se a temperatura de desnaturação de cada uma delas. 
Sabe-se que, na temperatura de desnaturação, todas as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas 
estão rompidas. 
Identifique a amostra com maior temperatura de desnaturação. Justifique sua resposta. 

 
07. Considere as seguintes seqüências hipotéticas de DNA extraídas de alguns indivíduos de espécies 

indeterminadas. 
 

Indivíduo I: ATTGGCCATATGACC 
Indivíduo II: TGAGCGAATGTTCTA 
Indivíduo III: CCGTAGATCAGTACA 
Indivíduo IV: ATATAGCTTTCACGG 
Indivíduo V: GGATCATTGGAATGC 
 

Suponha que essas seqüências foram comparadas com seqüências de RNAm cujos processos em que estão 
envolvidas já são determinados e que estão disponíveis em bancos de dados de RNA, segundo a tabela 
abaixo. 

ososteoblast de ProduçãoACUGGUAACCGGUAU

 ecdisona
   hormônio do ProduçãoAAGAUACUCGCUUAC

ininacolecistoc de
 produção na aDeficiênciGUGCCUAUAUCGAAA

monócitos
de  maturação e vimento

-desenvol no aDeficiênci
CAUGUGGCAUCUAGU

        lactase de ProduçãoUUACGCCUAGUAACC

sequência
 à associado Processo

espécies
diferentes de dados

 de bancos de esprovenient
 RNAm de Sequência
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Utilizando as informações acima, responda o que se pede a seguir. 
a) Que indivíduo provavelmente corresponde a um artrópode? 
b) Que indivíduo provavelmente tem a digestão de lipídeos deficiente? 
c) Que indivíduo provavelmente é mais propenso a infecções e doenças ao longo de sua vida? 

 
08. A proibição do aborto não decorre da concepção religiosa de que a vida deve ser protegida porque provém 

de Deus, mas da constatação científica de que o feto é individualidade diferente da mãe que o gera, porque 
tem DNA próprio, não se confundindo com o do pai ou o da mãe. 

(Folha de S.Paulo, 28.05.2007.) 
 

Que argumento pode ser usado para justificar que o feto tem DNA próprio, que não é igual ao do pai ou ao 
da mãe? 

 
09. Como se pode conhecer a história evolutiva dos organismos através do estudo comparativo entre as 

espécies de seres vivos atuais? 
 
10. O esquema abaixo representa diferentes níveis de organização do material genético, embora nem todas as 

estratégias biológicas de armazenamento desse material sejam realizadas dessa forma. 
 

 
 
Observe o esquema com os números indicativos e cite: 
a) dois exemplos em que seus genomas não apresentam este tipo de organização. 
b) o nome da unidade estrutural e o de seu principal componente protéico, representado no nível indicado 

por II. 
c) o número que representa o nível mais básico de organização da cromatina, e o nome específico da fase 

na qual se encontra VI. 
 
GABARITO:  

LISTA 01 
19/03 

01.  
a) Aspecto positivo: cura de doenças com causa genética. Aspecto negativo: produção de outras 

alterações no genoma que produzam características indesejadas, ou mesmo, outras doenças. 
b) No DNA, a Adenina pareia-se com a Timina (ou a Uracila caso uma das fitas seja de RNA) e a Citosina 

pareia-se com a Guanina. Assim, o número de Adenina será sempre igual a de Timina (Uracila) e o 
número de Citosina é igual a de Guanina. 
A demonstração do cálculo é apresentada a seguir. 
1000 pb = 2000 bases 
200 bases de Adeninas + 200 bases de Timinas (ou Uracila) = 400 bases 
2000 – 400 = 1600 bases 
1600/2 = 800 bases de Citosina e 800 bases de Guanina 

 
02. Os nucleotídeos se ligam por ligações fosfodiéster.  As cadeias de DNA se ligam na parte interna da 

molécula por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos de cada uma delas. A 
ligação de hidrogênio é mais fácil de ser rompida do que a ligação covalente. Pois, as ligações de 
hidrogênio são intermoleculares enquanto as ligações covalente são interatômicas.  

 
03. Guanina – 16% 

A citosina e a guanina ocorrem em quantidades iguais no DNA. 
Timina – 34% 
Como a adenina e a timina ocorrem em quantidades iguais no DNA, a quantidade de timina é igual à 
metade dos 68% restantes de bases nitrogenadas. 

 
04. Células diploides – todas as células somáticas, com exceção das hemácias; células haploides – gametas 

masculino e feminino. 
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05. Primeiramente, ocorre o rompimento das pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas, 
separando as duas fitas da molécula de DNA. Em seguida, ocorrerá a síntese de novas fitas, a partir de 
nucleotídeos livres na célula, tendo como molde as fitas originais. Formam-se então duas novas moléculas 
de DNA iguais entre si quanto à sequência de bases; nesse caso cada molécula contém uma fita original e 
uma fita recém-sintetizada. 

 
06. Amostra 3 

O pareamento entre as bases nitrogenadas G e C é feito por três pontes de hidrogênio, enquanto entre A e 
T é feito por apenas duas. Quanto mais pontes de hidrogênio, mais energia será necessário aplicar para 

rompê-las. Desse modo, quanto maior a relação 
)TA(

)CG(




 maior a temperatura de desnaturação da molécula 

de DNA. 
 
07.  

a) Indivíduo II;  
b) Indivíduo IV;  
c) Indivíduo III. 

 
08. O feto contém metade da bagagem genética do pai e metade da bagagem genética da mãe. O processo da 

fecundação resulta na bagagem genética do feto, obviamente diferente daquela do pai e da mãe. 
 
09. Pesquisando a comparação entre os materiais genéticos das espécies e pesquisando o DNA mitocondrial. 
 
10.  

a) a critério do aluno 
b) nucleossomo (cromatina histona), histona 
c) III, metáfase 

 
 
 


