
 

 

Tarefa 8 professor Fabrício 
 
01. A soma das porcentagens de guanina e citosina em uma certa molécula de ADN é igual a 58% do total de 

bases presentes. 
Indique as porcentagens das quatro bases, adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T), nessa 
molécula. 

 
02. Os cientistas postulavam que a molécula responsável pela transmissão de características de uma geração 

para outra deveria: 1 - autocopiar-se precisamente; 2 - ser estável, porém capaz de sofrer modificação. 
Explique como o DNA atende às propriedades de ser estável e de ser capaz de sofrer modificação. 

 
03. O experimento clássico de Meselson e Stahl, em 1957, demonstrou que a replicação do DNA era 

semiconservativa, ou seja, cada fita do DNA serve de molde para sua própria duplicação, formando 
moléculas de DNA idênticas à original. Nesse experimento, os cientistas cultivaram células de Escherichia 
coli inicialmente em presença de fonte de 14N (isótopo de nitrogênio leve), trocando, a seguir, por 15N 
(isótopo pesado), que é incorporado às bases nitrogenadas do DNA. Colheram, então, amostras de DNA 
após a primeira e a segunda gerações de células crescidas em 15N e analisaram essas amostras quanto à 
densidade do DNA formado. 
Considere como pesado o DNA dupla hélice marcado com 15N; como leve o marcado com 14N; como 
intermediário o marcado com 14N e 15N. 
Justifique por que, após a troca da fonte de nitrogênio, a primeira geração de células foi totalmente 
constituída com DNA dupla hélice do tipo intermediário. 

 
04. O coração é formado por  células nucleadas, capazes de sintetizar suas próprias proteínas estruturais e 

funcionais, a partir dos ácidos nucléicos. 
a) Relacione os principais tipos  de ácidos nucléicos, esquematizando um segmento de suas bases 

nitrogenadas. 
b) Diferencie replicação, transcrição e tradução. 

 
05.  

CÉLULAS IMORTAIS CONTAM AOS CIENTISTAS HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE 
Estas células formam um livro, conservado em tanques de nitrogênio líquido que guarda informações 
desconhecidas sobre a humanidade. Os capítulos contam diferentes detalhes da saga do homem na terra: 
suas andanças pelos continentes, casamentos ancestrais e os ataques de doenças. 

(adaptado de O Globo) 
a)  Explique por que o processo de autoduplicação do DNA dá significado à hereditariedade permitindo 

revelar a história da evolução da humanidade. 
b) "... suas andanças pelos continentes, casamentos ancestrais e os ataques de doenças" podem ser 

estudados através de observações de características morfológicas e fisiológicas da célula. Nomeie o 
processo através do qual o DNA é capaz de controlar e interferir nas características morfológicas e 
fisiológicas da célula. 

 
06. Em um organismo pluricelular com vários tecidos, como no caso dos seres humanos, todas as células 

possuem um genoma idêntico.  
Analogamente, é correto afirmar que os ARN mensageiros (ARNm) dos diferentes tecidos são todos 
idênticos? Justifique sua resposta  

 
07. No DNA de um organismo, 18% das bases nitrogenadas são constituídas por citosina. Que outras bases 

nitrogenadas devem existir neste DNA e em que proporções? Justifique sua resposta. 
 
08. Análise de uma molécula de ácido desoxirribonucléico (DNA) revelou que 35% dos nucleotídeos tinham a 

base nitrogenada adenina. Calcule a porcentagem esperada de nucleotídeos com citosina. 
 
09. O DNA é o material genético responsável pela transmissão dos caracteres hereditários na maioria dos seres 

vivos. 
Considerando sua estrutura, composição e função, estabeleça uma comparação entre DNA, cromossomos e 
genes. 

 
10. Uma bactéria apresenta uma molécula de mRNA constituída por 10% de A, 20% de G e 40% de C. Calcule 

a porcentagem de A que possui o DNA que deu origem a esse mRNA. 


