
 

 

Tarefa 8 professor Fabrício 
 
Resolução 
 
01. Como C = G e C + G = 58%, temos C = G = 58%/2 = 29%. Da mesma forma, como A = T e A + T = 

100% - 58% = 42%, temos A = T = 21%.  
 
02. Para responder como o DNA atende aos critérios de autocopiar-se precisamente e de ser estável, porém 

capaz de sofrer modificação, basta descrever como a molécula de DNA se duplica e descrever sua estrutura 
química para nos mostrar sua estabilidade e sua capacidade de sofrer modificação. Uma das mais 
importantes contribuições do modelo da dupla-hélice foi explicar a duplicação do material hereditário. 
Segundo Watson e Crick, as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas se desfazem e as duas 
cadeias complementares que formam a molécula de DNA se separam. 
Nucleotídeos livres encaixam-se nas cadeias desemparelhadas, obedecendo à regra de emparelhamento 
entre as bases: adenina se emparelha com timina e citosina se emparelha com guanina. Assim, os 
nucleotídeos vão se unindo e constituindo uma nova cadeia polinucleotídica, complementar à que lhe serve 
de molde. A molécula de DNA é estável, devido apresentar arranjo energeticamente favorável por causa da 
estrutura em dupla-hélice com as bases no interior da hélice e por causa das múltiplas pontes de 
hidrogênio e ligações fosfodiéster. É, no entanto, capaz de se modificar através das mutações e através do 
crossing over durante a meiose. 

 
03. Na primeira geração, cada hélice do DNA que contém 14N molda a sua hélice complementar usando bases 

com 15N. Forma-se, portanto, DNA dupla hélice do tipo intermediário. 
 
04.  

a) Os ácidos nucléicos, DNA e RNA, são responsáveis pelo comando e coordenação de toda a atividade 
celular, pelas divisões celulares e pela transmissão das características hereditárias.  
O DNA está presente no núcleo da célula e armazena o código ou informação genética. Associado a 
proteínas chamadas histonas, constitui o cromossomo. Sua molécula é formada por uma dupla fita 
helicoidal de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por uma molécula de fosfato, uma de açúcar e 
uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser do tipo púricas (adenina e guanina) ou 
pirimídicas (citosina e timina). O pareamento ocorre entre uma Adenina de uma das fitas com  a 
Timina da outra fita e com a Guanina de uma fita com a citosina da outra.  
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b) O RNA é formado por uma fita simples de nucleotídeos e está relacionado com o transporte da 

informação genética, do núcleo até o citoplasma, onde estão os componentes necessários para a 
síntese de proteínas. Seus nucleotídeos têm os mesmos constituintes básicos do DNA, diferindo no tipo 
de açúcar e na substituição da Timina pela Uracila. Um segmento de RNA pode ser representado da 
seguinte forma:   
Replicação ou duplicação do DNA  é um processo em que uma molécula de DNA dá origem a duas 
novas moléculas iguais a ela. A molécula – mãe, sob a ação de enzimas específicas vai abrindo a dupla 
fita, e duas novas fitas complementares são sintetizadas, resultando em duas moléculas – filhas, cada 
uma delas contendo uma fita pré–existente e uma fita recém sintetizada.  
Transcrição é o processo de produção de RNA, a partir  de um segmento de uma das fitas de DNA que 
serve de molde. Tradução é a síntese de proteína, a partir da informação genética levada até o 
citoplasma pelo RNA mensageiro. A proteína é uma seqüência de aminoáciods que desempenham uma 
função específica no organismo. O RNAm contém os códons que são a seqüência de três bases 
nitrogenadas que codificam um aminoácido específico. O RNAr, associado a proteínas, forma o 
ribossomo que realiza a leitura  dos códons presentes no o RNAm e determina o tipo de amino–ácido 
que deve ser incorporado na cadeia de proteína nascente. O RNA transportador possui os anticódons e 
é responsável pelo transporte dos aminoácidos do citoplasma até o ribossomo, onde é feita a 
checagem códon–anticódon.  

 
05.  

a)  Porque produz cópias idênticas de si mesmo. 
b)  Síntese protéica. 
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06. Não. Os tecidos de um mesmo organismo diferenciam-se pelas diferentes proteínas que contêm. Assim, a 
diferenciação dos tecidos resulta principalmente da transcrição de genes diferentes, o que naturalmente 
produz uma composição de ARNm qualitativamente diferente de tecido para tecido.  

 
07. As outras bases nitrogenadas que existem neste DNA e suas respectivas proporções são: guanina (18%), 

adenina (32%) e timina (32%). Justificativas: sabemos que no DNA a porcentagem de citosina é igual à 
quantidade de porcentagens de adenina e timina, por sua vez, são as mesmas. Assim, a quantidade de 
guanina é de 18%, e a soma da citosina e guanina é de 36%. Os 64% restantes de bases nitrogenadas são 
igualmente divididos entre timina e adenina (32% para cada uma).  

 
08. 15% 
 
09. Os cromossomos são constituídos por inúmeros genes. Cada gene, por sua vez, corresponde ao segmento 

da molécula de DNA capaz de codificar a síntese de uma proteína. 
 
10. 20% 
 
 
 
 
 
 


